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اجلزائر حتذر من ال�سيناريو ال�سومايل يف  ليبيا 
.    ملاذا قامت وا�سنطن بعرقلة تعيني رمطان لعمامرة؟

ت�سمن العدد الأخري من جملة اجلي�ش حتذيرات �سريحة من قيادة اجلي�ش خطورة تكرار 
ال�سيناريو ال�سومايل على ال�ساحة الليبية يف حال اللجوء اإىل ت�سليح القبائل الليبية �سمن 

ال�سراع الراهن.
عبدال�سالم .غ/وكالت

حمتملة  تبعات  من  اجلزائر  وتعاين 
يفر�سها تفاقم  النزاع امل�سلح بدعم 
تنازع  حيث  وغربية،  عربية  دول  من 
عنا�رص تابعة حلفرت  اجلرنال خليفة 
حفرت، احلكومة الليبية، املعرتف بها 
دوليا، على ال�رصعية وال�سلطة يف البلد 
اجلي�ش  قيادة  وقالت  بالنفط   الغني 
اليوم  ال�سائد  امل�ستجد  »الو�سع  اإن 
بكثري  اأخطر  ليبيا(  )يف  الأر�ش  على 
فتداعيات  البع�ش،  يت�سوره  قد  مما 
بع�ش  تخطط  التي  بالوكالة  احلرب 
�ستكون  ليبيا  يف  لتنفيذها  اجلهات 

اآثارها وخيمة على دول املنطقة«.
وتابعت: »واأخطر من ذلك فاإن ت�سليح 
البلد  هذا  �سيحول  الليبية  القبائل 
ال�سقيق مثلما قال رئي�ش اجلمهورية 
�سومال  اإىل  تبون(  املجيد  )عبد 
اأهلية  حرب  اإىل  اإ�سارة  يف  جديد«، 

بداأت يف هذا البلد العربي عام 1991 
على  التاأكيد  اجلي�ش  قيادة  وجددت 
عرب  �سيا�سي  بحل  التعجيل  �رصورة 

احلوار بني اأطراف النزاع الليبي.

حتذيرات خالد امل�سري
للدولة  الأعلى  املجل�ش  رئي�ش  قال 
حكومة  اأن  امل�رصي،  خالد  الليبية 
دوليا  بها  املعرتف  الوطني  الوفاق 
تر�سد الكثري من التحركات املعادية 
الأنا�سول  وكالة  ونقلت  ليبيا.  يف 
نر�سد    ، قوله  امل�رصي  عن  الرتكية 
الأجانب  املرتزقة  كافة  حتركات 
 110 من  اأكرث  اإر�سال  ومت  بليبيا، 
خالل  حفرت  لدعم  �سحن  طائرات 

اآخر �سهر.
ملاذا تعرقل وا�سنطن تعيني 

مبعوث اأممي اإىل ليبيا

اأ�سهر  خم�سة  من  اأكرث  مرور  بعد 

اإىل  الأممي  املبعوث  ا�ستقالة  على 
الأمم  مازالت  �سالمة،  غ�سان  ليبيا 
املتحدة عاجزة عن اختيار خلف له، 
دبلوما�سيني  عدة  ت�رصيحات  وجاءت 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  لتُحمل 
م�سوؤولية عرقلة تعيني مبعوث جديد.

اآخر هذه التهامات جاءت من �سفري 
اأملانيا لدى الأمم املتحدة كري�ستوف 
جويلية   31 يف  قال  الذي  هوي�سغن، 
املن�رصم، اإن »الوليات املتحدة يجب 
األ متنع الأمني العام لالأمم املتحدة 
اأنطونيو غوتريي�ش، من تعيني مبعوث 

جديد يف ليبيا«.
اتهموا  اأن  لدبلوما�سيني  �سبق  حيث 
وا�سنطن بعرقلة تعيني وزير خارجيتنا 
وزيرة  ثم  لعمامرة،  رمطان  ال�سابق 
مبعوثة  ال�سابقة،  غانا  خارجية 
الحتاد  لدى  احلالية  املتحدة  الأمم 

الإفريقي حنا تيته.
وزير  الدبلوما�سيني،  هوؤلء  بني  ومن 

الرو�سي �سريغي لفروف،  اخلارجية 
يف  �سحفي  ت�رصيح  يف  اأ�سار  الذي 
اأنه »مت تر�سيح وزير  اإىل  30 جويلية، 
وزارة  ورئي�ش  اجلزائر،  خارجية 
خارجية غانا ال�سابق، اإل اأن وا�سنطن 
اأن  وا�ستنتج  دعمهما«،  رف�ست 
الأمني  تهمي�ش  يُحاولون  »الأمريكيني 
بينما حذر  اأنطونيو غوتريي�ش«  العام 
من  بوقدوم،  �سربي  اخلارجية  وزير 
اأن اإخفاق غوتريي�ش، يف تعيني مبعوث 
على  يوؤثر  اأن  »ميكن  ليبيا  اإىل  خا�ش 

العمل الأممي يف البالد«.
اأمر واقع.. لكن ..؟

اأ�سباب  املتحدة  الوليات  تعلن  مل 
البعثة  لتق�سيم مهام  �سعيها  وخلفيات 
الأممية على �سخ�سني، التي ل حتظى 
حتى بدعم �رصكائها الأوروبيني، لكن 
املوؤكد اأنها امل�ستفيد الأول من حالة 
الفراغ هذه منذ ا�ستقالة �سالمة يف 2 

مار�ش املا�سي.
فاختيار مبعوث اأممي من �سالحيات 
الدول  لدعم  يحتاج  لكنه  غوتريي�ش، 
جمل�ش  يف  الأع�ساء  ع�رص  اخلم�سة 
دائمة  الدول  وخا�سة  الدويل،  الأمن 
رو�سيا،  املتحدة،  )الوليات  الع�سوية 

بريطانيا، فرن�سا، وال�سني(.
الأ�سماء املتداولة  كانت من  ووليامز 
خلالفة �سالمة، لكنها مل حتظ بالتاأييد 
الدويل الكايف، لذلك ر�سحت الوليات 
الوزراء  رئي�سة  الأمريكية  املتحدة 

ثورنينج  هيلي  ال�سابقة  الدمناركية 
�سحبت  الأخرى  هي  لكنها  �سميت، 
موافقتها، بح�سب تقارير �سحفية، مل 

تو�سح خلفيات الن�سحاب.
�سحب  برر  اأن  للعمامرة،  �سبق  لكن 
باأن  اأممي،  مبعوث  ملن�سب  موافقته 
»امُل�ساورات التي يقوم بها غوتريي�ش، 
مل حتظ باإجماع جمل�ش الأمن وغريه 
�رصوري  اإجماع  وهو  الفاعلني،  من 
وامُل�ساحلة  ال�سلم  ُمهمة  لإجناح 

الوطنية يف ليبيا«.

رئي�ش نادي املخاطر الكربى �سلغوم عبد الكرمي
لـ "الو�سط"

يجب و�سع منطقة ميلة حتت املراقبة 
.   ن�ساط عادي لكنه خطري بالن�سبة للمرافق و املن�ساآت

ك�سف رئي�ش نادي املخاطر الكربى واخلبري 
والكوارث  الزلزل  ومقاومة  الهند�سة  يف 
الكرمي،  عبد  �سلغوم  وال�سناعية،  الطبيعية 
ميز  الذي  الزلزايل  الن�ساط  اأن  اأم�ش، 
هو  الأخرية،  الآونة  يف  جاورها  وما  ميلة 
للمرافق  بالن�سبة  خطري  لكنه  عادي  ن�ساط 
وعلى  باملنطقة،  املوجودة  وامل�ساريع 

راأ�سها �سد بني هارون واجل�رص الكبري.
جريدة  به  خ�ش  ت�رصيح  يف  �سلغوم  وقال 
املتكررة  الأر�سية  الهزات  اأن  »الو�سط«، 
عميقة  �سقوق  بفعل  كانت  باملنطقة، 
الأر�سية،  الق�رصة  يف  موجودة  وت�سدعات 
قوى  بفعل«  للن�ساط  تعود  بداأت  والتي 
احلل  اأن  م�سريا  والحتكاك«،  ال�سحب 
يف  العليا  ال�سلطات  اأيدي  يف  يبقى  الوحيد 

البالد، ولي�ش يف اأيدي املواطن الب�سيط.
اأما بخ�سو�ش ما يجب القيام به، اأف�سح خبري 
كل  لبد من فح�ش  انه  الطبيعية،  الكوارث 
هياكل ال�سدود الثالثة املوجودة باملنطقة، 
بني  �سد  خا�سة  الكبري  اجل�رص  فيها  مبا 
هارون، الذي يعد اكرب �سد يف اجلزائر وثاين 
هناك  كان  اإن  وهذا ملعرفة  باإفريقيا،  �سد 
يف  املجهرية،  والت�سدعات  ال�سقوق  بع�ش 
والتي  به،  والأعمدة املحيطة  ال�سد  اأعماق 
باملنا�سبة،  مربزا  املجردة،  بالعني  ترى  ل 
التقنية  والو�سائل  الإمكانيات  جميع  اأن 
لكنها بحاجة احلال  لتحقيق ذلك،  موجودة 
لإرادة �سيا�سية بعيدا عن كل بلبلة، يف اإ�سارة 
يف  الزلزل  مو�سوع  عن  احلديث  اأن  منه 
اجلزائر، خرج من ثوبه العلمي والحرتازي، 
النا�ش،  نفو�ش  يف  والهلع  اخلوف  اإثارة  اإىل 
وهو ما يجب ح�سبه تداركه لإرجاع الأمور 

اإىل ن�سابها
من  هي  الزلزل  اأن  املتحدث،  لفت  كما 
للبالد  مهددة  طبيعية  اأخطار  ع�رصة  بني 
اأن  مبينا  باحرتافية،  معها  التعامل  وجب 
لكل  عربة  يكون  املفرو�ش  بريوت  انفجار 
يف  تنطلق  لكي  اجلزائر،  فيهم  مبا  العامل 
الطبيعية  املخاطر  من  الوقاية  على  العمل 
يحمد  ل  ما  لتفادي  وال�سناعية املوجودة، 

»الو�سط«،  مع  حديثه  خالل  مذكرا  عقباه، 
يف  �سوناطراك  من�ساآت  اإحدى  بانفجار 
مئات  خلف  والذي   ،2004 عام  �سكيكدة 
خ�سائر  مع  اجلرحى،  وع�رصات  ال�سحايا 

مادية باه�سة فاقت 3 مليار دولر.
اأن  الكربى،  املخاطر  نادي  رئي�ش  واعترب 
يعد  موؤخرا  �سجل  الذي  الزلزايل  الن�ساط 
دقيقة  يومية  متابعة  يتطلب  خطريا  اأمرا 
املعنية  الوزارات  طرف  من  وم�ستمرة، 
كوزارة الأ�سغال العمومية واملوارد املائية، 
ل  الزلزل  ر�سد  مركز  اأن  منه  تاأكيد  يف 
التي  الهزات  اجتاه  م�سوؤولية  اأي  يتحمل 
تو�سيحية،  ن�رصات  يقدم  لأنه  وقعت، 
املخاطر  يف  واملخت�سني  تهم اخلرباء 
مهمة  ولي�ست  الطبيعية،  والكوارث  الكربى 

لالإعالم املواطن بها، كما يالحظ موؤخرا
وهنا ذكر اخلبري اجليوفيزيائي، اأنه يف حال 
ل �سمح اهلل حدوث �سق يف اجل�رص الكبري اأو 
�سد بني هارون، الذي تقدر طاقة ا�ستيعابه 
بـ 960 مليون مرت مكعب، فان امل�ساألة تنذر 
بكارثة ل ميكن ت�سورها، نتيجة ت�سبب هذه 
وتكرب  تتعمق  ب�سقوق  املتكررة،  الهزات 
يتطلب  الو�سع  اأن  معتربا  يوم،  عن  يوما 
ت�سيريا ذكيا ومتابعة دقيقة لالأحداث، بعيدا 
رئي�ش  باملنا�سبة،  ت�سيي�سها، مطالبا  عن 
اجلمهورية وال�سلطات العليا بالبالد، باإن�ساء 
من خرباء  مكونة  متابعة  وجلنة  اأزمة  خلية 
عن  املجال، بعيدا  يف  م�ستقلني  وخمت�سني 
علمية  ملتابعة  الوزارية،  الإطارات  اإ�رصاك 
للمرحلة املقبلة، متكن يف و�سع اإ�سرتاتيجية 

وا�سحة للوقاية من هذه الأخطار.
اأن  حديثه،  اآخر  يف  �سلغوم  قال  حني  يف 
تعاملها  بتغيري طريقة  اليوم،  ملزمة  الدولة 
مع هذه املخاطر، » لأن امل�سوؤولني يخافون 
من احلقيقة«،  مو�سحا يف هذا ال�سدد، اأن 
هناك 150 كارثة قد وقعت يف اجلزائر منذ 
2001،  دون اأن يتحا�سب م�سوؤول واحد عليها 

وهو ما يفتح ت�ساوؤلت عديدة ومتعددة.
مرمي خمي�سة

هزات اأر�سية مبيلة

تعليمات رئا�سية للتكفل باحتياجات ال�سكان 
.     انهيار منازل و ال�سدود الثالثة �سامدة

العزيز  الأول، عبد  الوزير  قال 
رئي�ش  اأن  اأم�ش،  جراد، 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
بالتكفل  تعليمات  اأعطى  قد 

بكل احتياجات �سكان ميلة.
هاتفي  ات�سال  واأفاد جراد يف 
اأن  العمومي،  التلفزيون  مع 
كل  باملقابل،  اأمر  الرئي�ش 
ووزيرة  الداخلية  وزير  من 
ولية  اإىل  بالتنقل  الت�سامن، 
اخل�سائر  ومعاينة  ميلة، 
امل�سجلة واحتياجات �سكانها، 
اأن  ال�سياق،  ذات  يف  مو�سحا 
�سد بني هارون مل يت�رصر من 
�رصبت  التي  الأر�سية  الهزة 

ولية ميلة.
حيث اأكد الوزير الأول بقوله »مل 
يتم ت�سجيل خ�سائر ب�رصية، ال 
حيث  املادية،  اخل�سائر  بع�ش 
يف  وامل�سارعة  تقييمها  �سيتم 
ترميم  ذلك  يف  مبا  حلها، 
املت�رصرة،  الطرقات 
من  م�ساعدة  يف  والإ�رصاع 
اإ�سارة  يف  �سكناتهم«،  ت�رصرت 
ات�سال  على  �سيبقى  اأنه  منه، 
لولية  املحلية  ال�سلطات  مع 
اأية  ت�سجيل  اأجل  من  ميلة، 

م�ستجدات ومطالب.
ال�سدود الثالثة قاومت 

ب�سكل اإيجابي

املائية،  املوارد  وزير  �رصح 
براقي ارزقياأن �سد بني هارون 
اإيجابي،  ب�سكل  الزلزال  قاوم 
ومل يتم ت�سجيل اأي �رصر يذك، 
جلنة  اأن  باملنا�سبة،  مو�سحا 
لل�سد،  تنقلت  خمت�سة  تقنية 
التقنية  التقارير  اأفادت  حيث 
اأي  ت�سجيل  بعدم  رفعتها  التي 
م�ستوى  على  �رصر  اأو  تاأثر 

ال�سد، م�سريا يف ذات ال�سياق، 
على  املوجودة  �سدود   3 اأن 
مل  كلها  ميلة،  ولية  م�ستوى 

تتاأثر بالهزة الأر�سية.
جاء هذا على خلفية ا�ستيقاظ 
الوليات  من  العديد  �سكان 
وقع  على  اأم�ش،   ، ال�رصقية 
هزة اأر�سية �رصبت ولية ميلة، 
ال�سابعة  ال�ساعة  على  �سجلت 
�سدتها  بلغت  �سباحا،  والربع 
4.9 درجات على �سلم ري�سرت، 
يف حني  حدد مركزها بـ 2 كلم 
جنوب بلدية حمالة ولية ميلة 
و هو ما خلف حالة من اخلوف 
املنطقة  �سطان  و�سط  والهلع 

والوليات املجاورة لها.
انهيار كلي لثالثة منازل 

الأر�سيتان  الهزتان  ت�سببت 
اجلمعة  اأم�ش  �سجلتا  اللتان 
التام  النهيار  يف  ميلة  بولية 
يف  ت�سققات  و  منازل  لثالثة 
اأعمدة و جدران �سكنات اأخرى 
اأن  دون  الولية،  بلديات  بعدة 
الأرواح،  يف  خ�سائر  ت�سجل 
م�سالح  من  علم  ح�سبما 
للحماية  املحلية  املديرية 

املدنية.
اأن  امل�سدر  نف�ش  واأفاد 
النهيار  يف  ت�سببا  الزلزالني 
التام ملنزلني باملدينة القدمية 
اخلربة  بحي  اآخر  منزل  و 
من  يتكون  الولية  بعا�سمة 
ت�سقق  على  عالوة  طوابق   4
على  احلي  بذات  الطريق 
اأن  م�سيفا  م،   500 م�سافة 
بيوتهم  من  خرجوا  املواطنني 
اأي�سا  الهزتان  ت�سببت  قد  و 
و  الأعمدة  يف  ت�سققات  يف 
اجلدران و عدد من النهيارات 
اجلزئية يف 15 منزل باملدينة 
بحي  منزل   11 و  القدمية 
بحي ق�رص  منازل   5 و  اخلربة 

املاء ببلدية ميلة.
املدير  �رصح  جهته  من 
العمومية  لالأ�سغال  املحلي 
الهزتني  باأن  �سالي  اهلل  عبد 
كبرية  كمية  �سقوط  يف  ت�سببتا 
اأي  ت�سجيل  دون  الأحجار  من 
اإطار  »يف  باأنه  مذكرا  اأ�رصار« 
اأم�ش  مت  ا�ستباقية  عملية 
لهذا  اجلزئي  الغلق  اخلمي�ش 
نزع  باأ�سغال  للقيام  الطريق 
م�ستعملي  تهدد  التي  احلجارة 

باأن  املحور«واأ�ساف  هذا 
العمومية  الأ�سغال  »م�سالح 
و  املكان  بعني  تدخلت  قد 
التي  الأحجار  نزع  ب�سدد  هي 
�سجلت  للتذكري،  �سقطت«     
ال�ساعة 07  اأم�ش اجلمعة على 
اأوىل  اأر�سية  هزة  دقيقة   15 و 
 4،9 �سدتها  بلغت  ميلة  بولية 
و  ري�سرت،  �سلم  على  درجات 
حدد مركزها ب 2 كلم جنوب-
الولية،  بنف�ش  حمالة  �رصق 
نف�ش  يف  بعدها  �سجلت  كما 
 13 و   12 ال�ساعة  على  اليوم 
بلغت  ثانية  اأر�سية  دقيقة هزة 
�سلم  على  درجات   4،5 �سدتها 
 3 ب  مركزها  حدد  ري�سرت، 
اأي�سا  يذكر  حمالة  جنوب  كلم 
بنف�ش  �سجلت  اأر�سية  هزة  ان 
كان  اأ�سابيع  ثالثة  منذ  الولية 

مركزها �سيدي مروان.
هزة اأر�سية ثانية بقوة 

على  اجلمعة  اأم�ش  �سجلت 
هزة  دقيقة   13 و   12 ال�ساعة 
ميلة  بولية  ثانية  اأر�سية 
درجات   4،5 �سدتها  بلغت 
ما  ح�سب  ري�سرت،  �سلم  على 
البحث يف  بيان ملركز  به  اأفاد 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم 

واجليوفيزياء.
واأو�سح امل�سدر ذاته اأن مركز 
جنوب  كلم   3 ب  حدد  الهزة 
وقد  الولية  بنف�ش  حمالة 
اأر�سية  هزة  الولية  �سجلت 
 07 ال�ساعة  على  اأم�ش  �سباح 
 4،9 �سدتها  بلغت  دقيقة   15 و 
ري�سرت،  �سلم   على  درجات 
حدد مركزها ب 2 كلم جنوب-

�رصق حمالة. 
عبدال�سالم .غ
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للرئي�س  الد�ستور  من   92 املادة  وجتيز 
العامني  والأمناء  الق�ساة  وتعيني  اإقالة 
وك�سفت الرئا�سة ، يف بيان عن اإجراء تبون 
والنواب  الروؤ�ساء  �سلك  يف  وا�سعة  حركة 
العامني لدى املجال�س الق�سائية وبح�سب 
القرارات فقد مت تعيني 17 رئي�ساً جديداً 
مهام  واإنهاء  اآخرين   18 وحتويل  )ق�ساة( 
17 رئي�س جمل�س ق�سائي، وتعيني 19 نائباً 
 17 مهام  واإنهاء  اآخرين   17 وحتويل  عاماً 

نائباً عاماً.
اإ�سالحاته  خالل  من  الرئي�س  وينوي 
طريقة  على  تعديالت  اإجراء  ال�سيا�سية 
بف�سله  �سواء  الق�سائي  اجلهاز  عمل 
اأو  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�سلطتني  عن 
اإ�رشاكه يف عملية املراقبة على �سيا�سات 
م�رشوع  مقرتح  يف  ذلك  وجتلى  الدولة 
للنقا�س  عر�سها  التي  الد�ستور  م�سودة 
التعديالت  اأبرز  ومن  املا�سي،  ماي  منذ 
العمل  اإلغاء  فيها  وردت  التي  املقرتحة 
باملجل�س الد�ستوري وتعوي�سه بـ«حمكمة 

د�ستورية«.
تلك  مهام  ت�سمل  اأن  الوثيقة  واقرتحت 
على  الد�ستورية  »الرقابة  املحكمة 
والرقابة  واحلكومية،  الرئا�سية  الأوامر 
واملعاهدات،  والتنظيمات  القوانني  على 
حتدث  قد  التي  اخلالفات  يف  والنظر 
بعد  الثالث  الد�ستورية  ال�سلطات  بني 

اإخطارها«.
الد�ستورية،  للمحكمة  12 ع�سوا  وحددت 
احلزبي  النتماء  عدم  ا�سرتاط  مع 
يعني  واأن  املعنيني،  الأع�ساء  جلميع 
وع�سوين  اأع�ساء   4 اجلمهورية  رئي�س 
ال�سفلى  )الغرفة  ال�سعبي  املجل�س  من 

من  واآخرين  النواب  غري  من  للربملان( 
للربملان(  العليا  )الغرفة  الأمة  جمل�س 
اأع�سائه، و4 ق�ساة منتخبني من  من غري 

طرف زمالئهم.
اأنهى، الثنني املا�سي،  وكان الرئي�س قد 
ولة    34 يف  )�رشطة(  الأمن  روؤ�ساء  مهام 
املا�سي،  الثالثاء  الرئي�س   اأنهى  كما 
الرحمن  عبد  اللواء  الوطني  الدرك  قائد 
عرعار واإحالته اإىل التقاعد للمرة الثانية 
منذ توليه احلكم، وكلف العميد نور الدين 

قوا�سمية بقيادة الدرك التابعة للجي�س.
والق�سائية  الأمنية  التغيريات  وتزامنت 
مع  باجلزائر  واحد  اأ�سبوع  ويف  »الكربى« 
العزيز جراد  الأول عبد  الوزير  ك�سفه  ما 
اأ�سماه »موؤامرة حتاك �سد  عن وجود ما 
اإنها  قال  ي�سمها،  مل  اأطراف  من  البالد« 

»تعمل على خلط كثري من الأوراق«.

عاجل  »حتقيق  بفتح  حكومته  تبون  واأمر 
حوادث  خلفيات  عن  للك�سف  وفوري« 
وم�ساكل ح�سلت موؤخراً يف البالد »ب�سكل 

متزامن ومكثف وغري م�سبوق«.
واأ�سدرت الرئا�سة ، الأحد املا�سي، بياناً 
اأ�سار اإىل الأمر الذي وجهه الرئي�س تبون 
لفتح  جراد  العزيز  عبد  وزرائه  لرئي�س 
التي  احلوادث  اأ�سباب  يف  فوري  حتقيق 
وقعت يف الأيام الأخرية، »وكان لها الأثر 
والقت�ساد  املواطنني  حياة  على  ال�سلبي 

الوطني«.
بالتوازي  الق�ساء  يف  التغيريات  تاأتي  كما 
مع ا�ستمرار املحاكمات يف كربى ق�سايا 
الف�ساد التي �سهدتها فرتة النظام ال�سابق، 
لرجل  جديداً  ملفاً  الق�ساء  فتح  حيث 
الأعمال وعائلته »ر�سا كونيناف« املقرب 

من �سقيق بوتفليقة.

اأجرى الرئي�س عبد املجيد تبون اأول اخلمي�س، حركة تغيريات كبرية يف �سلك الق�ساء �سملت 36 
قا�سيًا ونائبًا عامًا القرار يعد االأكرب من نوعه الذي يجريه داخل جهاز العدالة، وفق ال�سالحيات 

التي مينحها الد�ستور له.

هي االأو�سع منذ تويل الرئي�س مقاليد احلكم

�سل�سلة تغيري�ت �أمنية وق�سائية "كربى"
 .    تغيريات بالتوازي مع ا�ستمرار حماكمات الف�ساد

امللتقى االقت�سادي ال�سياحي العربي باجلزائر

�سرورة تطوير وتنمية م�سادر �لدخل �القت�سادي 
احلناوي،  على  وليد  الدكتور  اأعلن 
العربية  للمنظمة  الر�سمي  املتحدث 
لكافة  ال�رشورة  من  اأ�سبح  اأنه  لل�سياحة، 
لتطوير  جديدة  اآليات  عن  البحث  الدول 
مع  القت�سادية  دخلها  م�سادر  وتنمية 
م�سريا  خدماتها،  كافة  رقمنة  اأهمية 
اأن مثل هذه امللتقيات تكون فر�سة  اإىل 
واإيجاد  امل�سرتك  التعاون  اأوجه  لبحث 
بالعامل  التنمية  عجلة  لدفع  اأر�سية 
تذخر  ملا  الإفريقية  والقارة  العربي 
واأرا�س  خام  ومواد  اإمكانيات  من  به 
العربية  املنظمة  اأن  اإىل  م�سريا  خ�سبة، 

للملتقى  تو�سيات  قدمت  قد  لل�سياحة 
بالقارة  العربي  ال�سياحي  القطاع  خلدمة 

الإفريقية والتي تتلخ�س بالتايل:
جاء ذلك عقب انتهاء امللتقى القت�سادي 
كورونا  �سعار  حتت  باجلزائر  الدويل 
والتحول القت�سادي، والذي انعقد خالل 
البث  عرب   2020 اأوت   6-4 من  الفرتة 
املبا�رش، بهدف اإلقاء ال�سوء على الأزمة 
اأ�سواق  وتذبذب  العاملية  القت�سادية 
عن  والبحث  ال�سياحة  وانعدام  التجارة 
ال�ستثمار الآمن والتوجهات القت�سادية 
وال�سناعة  الفالحة  من  اجلديدة 

ال�سم�سية  والطاقات  والطاقة  الغذائية 
والتمويالت  والرقمنة  والتكنولوجيا 
تطوير  واآلية  وال�سناعة  والتجارة  البنكية 
وتنمية �سناعة ال�سياحة بالقارة الإفريقية 
والدول العربية، بالإ�سافة اإىل البحث عن 
بح�سور  وذلك  القت�ساد،  تنويع  م�سادر 
وروؤ�ساء  وزراء  ميثلوا  فعالة  �سخ�سيات 
حكومات واأكرث من 50 خبري دويل ورجال 
اأعمال و�رشكات كربى وم�ستثمرين �سباب 
ومعاهد بحث وجامعات وهيئات حكومية 
الن�ساطات  من  بالعديد  ومتخ�س�سة 

القت�سادية.

بعد كارثة بريوت

وزير �لنقل يتفقد ميناء �جلز�ئر �ليوم

بعد 6 اأ�سهر من االإغالق واحلجر ال�سحي املنزيل

تخوف من �لدخول �الجتماعي �ملقبل 
.    زبدي: الدخول االجتماعي �سيكون ا�ستثنائيا 

.     بن خالف : الو�سع يتطلب و ي�ستلزم اإجراءات خا�سة على كل امل�ستويات
.     �سادوق : العديد من التحديات تواجه الدخول االجتماعي 

يقوم وزير النقل، لزهر هني اليوم، بزيارة 
العا�سمة،  اجلزائر  ميناء  اإىل  تفقدية 
املوجودة  احلاويات  وتفتي�س  لتفقد 
قابلة  موادا  تت�سمن  كانت  اإذا  فيما  بها، 

لالنفجار.  ح�سب بيان لوزارة النقل، فاإن 
هذه الزيارة، تاأتي بعد اأيام من النفجار 
بريوت،  اللبنانية  العا�سمة  عرفته  الذي 
اأولية،  لتقارير  وفقا  �سببه،  كان  والذي 

وجود مواد قابلة لالنفجار خمزنة مبرفاأ 
يف  ت�سبب  مما  اأ�سهر،  عدة  منذ  بريوت 

انفجارها واإحداث الكارثة.
مرمي خمي�سة

الدخول  من  خمت�سون  تخوف 
 6 بعد  ياأتي  الذي  املقبل  الجتماعي 
ال�سحي  واحلجر  الإغالق  من  اأ�سهر 
تف�سي  من  اإجراءات  ب�سبب  املنزيل، 
حني  يف  اجلزائر،  يف  الكورونا  فريو�س 
دعا اآخرون اإىل اعتماد اإجراءات وقائية 
�سارمة على جميع امل�ستويات التعليمة 
فيه حتى  يظهر  وقت مل  املهنية، يف  و 
حلد  الكورونا  لفريو�س  امل�ساد  اللقاح 

ال�ساعة.

م�سطفى زبدي
الدخول االجتماعي �سيكون 

اإ�ستثنائي 

امل�ستهلك   جمعية  رئي�س  اعترب 
م�سطفى زبدي باأن الدخول الجتماعي 
ظل  يف  خا�س  و  ا�ستثنائي  �سيكون 
جائحة كورونا، داعيا اإىل �رشورة اتخاذ 
جميع  على  �سارمة  وقائية  اإجراءات 

امل�ستويات التعليمة و املهنية .
ت�رشيح  يف  زبدي  م�سطفى  اأكد 
�رشورة  على  الو�سط  جريدة  به  خ�س 
للدخول  خا�س  وقائي  برنامج  تبني 
الجتماعي املقبل ، معتربا باأن الدخول 
ا�ستثنائي  و  خا�س  �سيكون  الجتماعي 

يف ظل جائحة كورونا.
و�سدد زبدي على �رشورة تبني برنامج 
امل�ستويات  جميع  على  �سارم  وقائي 
املهنية و التعليمة، موؤكدا على �رشورة 
جميع  توخي  و  احليطة  و  احلذر 
التباعد  غرار  على  الوقائية  الإجراءات 
الجتماعي و التقيد باإجراءات الوقاية. 

واأ�سار املتحدث باأن الدخول الجتماعي 
الرتبوي   و  املهني  املجال  يف  خا�سة 
�سي�سكل ثقال على املواطن و العائالت 
التي ت�رشرت من هذه اجلائحة خا�سة 
اخلا�س  القطاع  و  احلرفيني  و  التجار 
 ، الإختاللت  من  العديد  عرف  التي 
املقبل  الجتماعي  الدخول  م�سيفا:« 
�سيكون �سعب من الناحية ال�سحية و من 

ناحية القدرة ال�رشائية«.

خل�سر بن خالف 
الو�سع يتطلب و ي�ستلزم اإجراءات 

خا�سة 

العدالة  الربملاين عن جبهة  النائب  اأكد 
و التنمية خل�رش بن خالف باأن الدخول 
الجتماعي املقبل �سياأتي يف ظرف جد 
خا�س مل تع�سه اجلزائر منذ ال�ستقالل، 
ي�ستلزم  و  يتطلب  الو�سع  باأن  م�سددا 

اإجراءات خا�سة على كل امل�ستويات .
جبهة  عن  الربملاين  النائب  و�سدد 
خالف  بن  خل�رش  التنمية  و  العدالة 
»الو�سط«  جريدة  به  خ�س  ت�رشيح  يف 
و�سع  يتطلب  الجتماعي  الدخول  باأن 
جميع  على  خا�سة  اإجراءات  و  خا�س 
 ، احلكومة  طرف  من  امل�ستويات 
املواطن  يتقيد  اأن  على �رشورة  موؤكدا 
باإجراءات الوقاية  تفاديا لنت�سار الوباء 

اأو�ساط التالميذ.
و�سع  من  لبد  خالف:«  بن  وقال 
اإجراءات خا�سة و برنامج اأزمة ، الدخول 
الجتماعي املقبل �سيكون خا�س جدا، 
التفكري  يتطلب  اخلا�س  الو�سع  هذا 
التي  التحديات  اأمام  خا�س  برنامج  يف 
نعي�سها » و�سدد املتحدث على �رشورة 
التح�سري ملخطط عمل وا�سح املعامل 
و برنامج وقائي يتقيد و يلتزم به اجلميع 

�سعبا و حكومة لتجاوز ما ميكن اأن يقع 
اأثناء الدخول الجتماع املقبل .

اأعاب بن خالف على اأداء بع�س اأع�ساء 
الطاقم احلكومي ، م�سددا على �رشورة 
احلكومة  ت�سكيلة  يف  النظر  اإعادة 
املقبل،  الجتماعي  الدخول  ل�ستقبال 
قائال :« يجب اأن يكون اأع�ساء احلكومة 
الأزمة و  موؤهلني و قادرين على جتاوز 
تنفيذي  جهاز  يكون  اأن  لبد  ت�سيريها، 
فقط  للربي�ستيج  لي�س  و  الأزمة  لت�سيري 
القرارات  انتظار  على  دوره  يقت�رش  و 

الفوقية .
اأحمد �سادوق 

العديد من التحديات تواجه 
الدخول االإجتماعي 

ت�ساءل النائب الربملاين عن حركة حم�س 
كيفية  ا�ستقبال  عن  �سادوق  اأحمد 
ظل  يف   ، الجتماعي  الدخول 
الدخول  و  موؤجلة  تاأجيل البكالوريا 
اإىل  بالإ�سافة   ، اجلامعي  املدر�سي و 
اتخذ  ما  رغم  مت�رشرة   اأن القطاعات 

من اإجراءات .
خ�س  ت�رشيح  يف  �سادوق  اأحمد  وقال 
اأن  ل�سك   »:  « الو�سط   « جريدة  به 
على  منهكا  اأ�سبح  اجلزائري  املواطن 
جميع امل�ستويات منهك على امل�ستوى 
النف�سي جراء ما اأ�ساب النا�س من هذا 
الوباء و رمبا فيه الكثري ممن فقد اأحبابه 
امل�ستوى  على  منهك  هو  و  اأقرباءه  و 
الجتماعي خ�سو�سا مع �سعوبة ظروف 
منا�سب  فقدوا  الآلف  و  املعي�سة،  
عملهم و م�سدر قوتهم و بارت جتارتهم،  
تبخر  جراء  من  و حمبط  منهك  هو   و 
كان  ما  تكر�س  جديدة  بجزائر  حلمه 
و  املبارك  احلراك  خالل  اإليه  يطمح 
�سلوك  على  انعك�س  الإنهاك  هذا  لعل 
جعل  مما  ال�سباب  خا�سة  و  املواطن 
بقوة  جديد  من  تعود  احلرقة  ظاهرة 
�سادوق  اأبرز  و   ». املثال  �سبيل  على 
ال�سعب  اأمام  باأن هناك  حتديات كربى 
من  العديد  هناك  باأن  لفتا  الدولة،  و 
 ، الوباء  النقائ�س امل�سجلة يف مواجهة 

م�سيفا :«  هناك قرارات خاطئة و ا
درا�سة مو�سوعية  اأحيانا ع�سوائية دون 
باإجراءات  تعلق  ما  خ�سو�سا  للواقع 
اإىل  ياأتي بنتيجة جيدة  احلجر الذي مل 

الآن ».
و اأ�ساف املتحدث :« املواطن ل يفهم  
ملاذا ال�سيولة النقدية منعدمة مثال يف 
حينما  باجلنون  ي�سعر  و  الربيد  مراكز 
ي�سمع وزير القطاع ينفي ذلك و يتبجح 
لياأتي  �سيولة،   م�سكلة  توجد  ل  اأنه 
والأوىل  حتقيق  بفتح  ويطالب  الرئي�س 
وزير  هو  معه  التحقيق  ينبغي  ممن 

بريده .«
اإميان لوا�س 
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تيوت  ببلدية  املحلي  ال�شارع  اهتز 
جرمية  وقع  على  النعامة  والية  جنوب 
امل�شمى  �شحيتها  راح  �شنعاء  قتل 

)ع.�س( البالغ من العمر 46 �شنة. 
على  العثور  اىل  تعود  احلادثة  تفا�شيل 
على  الطريق  حافة  على  هامدة  جثة 
الوريد  من  مذبوحا  �رشقا،  كلم   6 بعد 
اإىل الوريد، وفور اإخطار م�شالح  الدرك 
م�شالح  رفقة  تنقلت  التي  الوطني 
اجلرمية  م�رشح  اإىل  املدنية  احلماية 

املعاينة  مت  عملية  ا�شتكمال  وبعد 
حممد  م�شت�شفى  اإىل  اجلثة  نقل 
انتظار  ويف  ال�شفراء،  بالعني  بو�شياف 
م�شالح  توا�شل  الطبية  اخلربة  تقرير 
املعمقة  حتقيقاتها  الوطني  الدرك 
اجلرمية  التي  هذه  مالب�شات  حول 
املحلي  العام  الراأي  �شغلت  حيثياتها 
تيوت منطقة هادئة،  بلدية  اأن  باعتبار 
حيث مت توقيف م�شتبه به وحجز �شيارة 

ال�شحية.  

قامت ب�شمة عزوار وزيرة العالقات مع 
الربملان بتقدمي م�شاعدات طبية متمثلة 
يف 50 جهاز قيا�س تدفق االأوك�شجني و 
ا�رشة   8 و  اأنبوب حتاليل طبية  األف   60
طبية و قد وجهت هذه امل�شاعدات اإىل  

املخ�ش�شة  االإ�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات 
باتنة  بوالية  كورونا  فريو�س  ملجابهة 
باتنةو  اجلامعي  امل�شت�شفى  هي   و 
مركز مكافحة ال�رشطان باتنة و كذلك 
مبروانة  االإ�شت�شفائية   املوؤ�ش�شات 

 ، وعني_توتة   ، وبريكة   ، ونقاو�س   ،
واآري�س ، وثنية_العابد (

ر�شالة  الوزيرة  وجهت  قد  و  هذا   
يف  العاملني  كل  اإىل  تقدير  و  �شكر 
ممر�شني  و  اأطباء  من  ال�شحي  القطاع 

توزيع هذه  اإداريني و عمال و قد مت  و 
امل�شاعدات من طرف اجلمعية الوطنية 
جمعية  كذلك  و  احلرفيني  و  للتجار 
جندة االإن�شانية التي تن�شط يف املجال 

ال�شحي .

ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  الرئي�س  اأفاد 
اأن  فرج،  ب�شيدي  الفندقي  الت�شيري 
املفرو�شة  ال�شحي  احلجر  اإجراءات 
القادمني  على املواطنني اجلزائريني 
اأيام  ل�شبعة  تقلي�شها  مت  اخلارج  من 

بعدما كانت ت�شتغرق 14 يوما.
و ك�شف الرئي�س املدير العام ملوؤ�ش�شة 
باأن  فرج  ب�شيدي  الفندقي  الت�شيري 
منذ  رعية   1000 بـ  تكفلت  موؤ�ش�شته 

تف�شي الوباء.
:« �شن�شتقبل  املتحدث  اأ�شاف  و 
رعايا جزائريني من ال�شودان والكويت 
 240 حوايل  عددهم  يبلغ  واآخرين 
اإىل عدم  االإ�شارة  يجدر  و  �شخ�شا، 
لكوفيد  ايجابية  حالة  اأية  ت�شجيل 
من  القادمني  املواطنني  و�شط   19

اخلارج، واجلميع هم ب�شحة جيدة.«
اإميان لوا�س 

مرمي خمي�سة

واأفاد بيان ذات امل�شالح، الذي حتوز 
منه، اأن القائمة  ن�شخة  »الو�شط« 
يف  �شاطئا،   26 ت�شم  املعلنة، 
النواحي الثالث للوالية، �رشق وو�شط 
اأمام  فتحها  �شيتم  العا�شمة،  وغرب 
كاإجراء  غلقها  قرار  بعد  املواطنني، 
االجتماعي،  للتباعد  احرتازي 
تن�شيب  يف  باالأولوية  �شتحظى  حيث 
قبل  من  ال�شاطئية،  التجهيزات 

امل�شالح الوالئية.
املقاطعة  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
فيها  �شيفتح  التي  لزرالدة،  االإدارية 
ثمانية �شواطئ هي: �شاطئ خلويف 1 
لزرالدة،  العائلي  ال�شاطئ   ،2 وخلويف 
�شاطئ الرمي، �شاطئ النخيل، �شاطئ 
ل�شيدي  ال�رشقي  ال�شاطئ  االأزرق، 
باالإ�شافة  الغربي،  وال�شاطئ  فرج 
لل�رشاقة،  االإدارية  املقاطعة  اإىل 
هي:  �شواطئ  ثالث  فتح  �شيتم  حيث 
و�شاطئ  املتو�شط  البحر  �شاطئ 
�شيتم  فيما  البهجة.  و�شاطئ  اجلملية 
هما  الوادي  بباب  �شاطئني  فتح 
ال�شور،  قاع  و�شاطئ  الكيتاين  �شاطئ 
هو  داي،  ح�شني  يف  واحد  و�شاطئ 
بالناحية  اأما  االأبي�س،  العمود  �شاطئ 
 10 فتح  ف�شيتم  للعا�شمة،  ال�رشقية 
للدار  االإدارية  باملقاطعة  �شواطئ 
�شيكون  الكيفان  برج  ففي  البي�شاء، 
يف  ال�شباحة  املواطنني  باإمكان 

و�شاطئ  و2،   1 البحر  �شاطئ عرو�س 
البحري  وبربج  املحطمة  الباخرة 
ببلدية  اأما  اجلنوبية،  الدين  �شاطئ 
املر�شى  �شاطئ  فتح  فيتم  املر�شى، 
بلدية  الغربية وال�رشقية وو�شط، ويف 
متاري�س  �شاطئ  �شيفتح  طاية  عني 
والقادو�س، يف حني بالن�شبة لل�شواطئ 
�شيتم  الرويبة،  دائرة  الإقليم  التابعة 
و�شاطئ  بهراوة  طرفاية  �شاطئ  فتح 
 - الرغاية  ببلدية  البحري  الرغاية 

�شيف ذات البيان-.

تعقيم مبعدل 3 مرات ملنتزه 
»ال�سابالت« 

العام  املدير  ك�شف  اأخرى،  جهة  من 
والت�شلية  الريا�شات  حظائر  لديوان 

عن  قمقاين،  اإليا�س  اجلزائر،  لوالية 
كربى،  وتطهري  تعقيم  حملة  انطالق 
عرب كل من منتزه »ال�شابالت« وغابة 
باحلرا�س،  املياه«  و«منبع  عكنون  بن 
ا�شتعدادا الإعادة فتح هذه الف�شاءات 

ب�شكل تدريجي.
خ�س  ت�رشيح  يف  اأكد قمقاين،  حيث 
اأن ديوان  االأنباء اجلزائرية،  به وكالة 
لوالية  والت�شلية  الريا�شات  حظائر 
اجلزائر، انطلق يف تنظيم احلملة منذ 
اخلمي�س املن�رشم، على اأن ت�شتمر اإىل 
عرب  اال�شطياف،  مو�شم  نهاية  غاية 
كل من منتزه ال�شابالت ببلدية ح�شني 
داي، وغابة بن عكنون املقابلة مللعب 
املياه«  »منبع  منتزه  وكذا  جويلية،   5
احلرا�س،  وادي  على  املطل  اجلديد 

وذلك يف اإطار برنامج والية اجلزائر، 
الوقائية  التدابري  بتطبيق  اخلا�س 
اخلا�شة مبكافحة كوفيد-19، حت�شبا 
لفتح هذه املنتزهات يف االأيام القليلة 
يف  م�شاحله  اأن  مو�شحا  القادمة، 
موعد  عن  ر�شميا«  »االإعالن  انتظار 
اإعادة فتح هذه املنتزهات، وهي حاليا 
تعمل على تهيئة كل ال�رشوط ال�شحية 
خالل  من  امل�شطافني،  ال�شتقبال 
وتدعيمهم  الديوان  ت�شخري كل عمال 
النظافة  موؤ�ش�شة  من  اإ�شافية  باأطقم 
 ،)HUPE( احل�رشية، وحماية البيئة
الطرق  �شبكات  �شيانة  وموؤ�ش�شة 
ناهيك   ،)ASROUT( والتطهري 
الفاعلة،  اجلمعيات  مع  التن�شيق  عن 
باأهمية  اأجل حت�شي�س املواطنني  من 
الفريو�س،  الوقاية من  تدابري  احرتام 
ارتداء  اإجبارية  اإىل  منه  اإ�شارة  يف 
ال�شائل  وتوفري  الواقية،  الكمامات 
اجل�شدي،  التباعد  واحرتام  املعقم 
وكل  التجارية  املحالت  تعقيم  وكذا 
املرافق اخلدماتية املتواجدة مبنتزه 
الواجهة  على  املطل  ال�شابالت، 
البحرية للجزائر العا�شمة،  مبعدل 3 
مرات يف اليوم، موؤكدا باملنا�شبة، اأن 
�شي�شتفيدون  ال�شابالت،  منتزه  زوار 
و  التجارية  املحالت  خدمات  من 
على  اأن  عالوة  الرتفيهية،  االألعاب 
فتح منتزه »ال�شابالت«، �شريافقه فتح 
وامل�شبح  االأبي�س،  »العمود  ال�شاطئ 

مع كل لواحقه

اأفرجت م�سالح والية اجلزائر، اأم�س، يف بيان لها، عن قائمة ال�سواطئ امل�سموحة لل�سباحة لهذا ال�سيف، 
واملتاحة اأمام امل�سطافني، حت�سبا لتج�سيد قرار اجتماع جمل�س االأمن االأخري، بقيادة رئي�س اجلمهورية، 

عبد املجيد تبون، القا�سي باإعادة الفتح  التدريجي لل�سواطئ واملنتزهات، واأماكن اال�سرتاحة للمواطنني، 
يف هذا املو�سم ال�سيفي.

النعامة 

جرمية قتل �سنعاء تهز بلدية تيوت  
لفائدة املوؤ�س�سات ال�سحية بباتنة

الوزيرة عزوار تقدم م�ساعدات عينية

على القادمني من اخلارج

تقلي�ص مدة احلجر ال�سحي اإىل 7 اأيام
والية اجلزائر العا�سمة:

   26 �ساطئا و3 منتزهات تفتح اأبوابها قريبا
عكنون بن  غابة  و  املياه«  و »منبع  »ال�سابالت«  املعنية  •       املنتزهات 

االإدارة املحلية واالأداء االت�سايل 

غياب روؤية ات�سالية لإدارة الأزمات
بقلم د.حممد مرواين / اأ�ستاذ جامعي 

وكاتب �سحفي

�شهدتها  التي  االحتجاجات  من  العديد  ك�شفت 
الإدارة  ات�شالية  روؤية  غياب  �شنوات  منذ  واليات 
االأزمات التي حتدث و�شعف وا�شح يف �شلطات 
لل�شاأن  ويت�شاءل متابعون  تقدير لدى امل�شوؤولني 
املحلي توا�شلت معهم وهم باحثون واإعالميون 
غياب  عن  اجلمعوي  العمل  ن�شطاء  من  وعدد 
ا�شرتاجتيات لالت�شال يف الواليات على م�شتوى 
االحتجاجات  خمتلف  اإدارة  يف  الوالة  دواوين 
الداخلية  وزارة  اأطلقته  الذي  التكوين  رغم  اإذ 
لفائدة  واجلماعات املحلية منذ خم�س �شنوات 
هذا  اأن  اإىل  الديوان  يف  باالت�شال  املكلفني 
التكويني  اجلهد  هذا  يف  ي�شتمر  مل  التكوين 

بال�شكل املطلوب .
االت�شال  خاليا  من  العديد  وجود  ورغم  هذا 
عرب املوؤ�ش�شات واالإدارات العمومية والتنفيذية 
اأن ن�شاطها يبقى غري مفعل وال متلك حتى  اإىل 
ورقة طريق وا�شحة خا�شة يف قطاع اجلماعات 
احتجاجات  اأو  اأزمات  اأي  الإدارة  املحلية 
ال�شكن  منها  خا�شة  معنية  قطاعات  يف  تقع 
اأو�شاع  تخ�س  اأخرى  احتجاجات  اأو  والت�شغيل 
مركز  عن  البعيدة  واملدا�رش  بالقرى  التنمية 
خاليا  تتوفر  اأن  املفرو�س  ومن  هذا  الواليات 

للعمل  منا�شبة  وو�شائل  جتهيزات  على  االت�شال 
وعلى  واملرئي  وامل�شموع  املكتوب  االإعالمي 
كفاءات يف االت�شال قادرة على االإبداع يف جمال 
اخلاليا  هذه  جل  اأن  اإىل  ون�شاطها  اخت�شا�شها 
االت�شالية فقرية من حيث التجهيزات وال تتوفر 
اأن  التخ�ش�س رغم  على موارد ب�رشية كافية يف 
خريجي  من  املئات  ت�شدر  اجلزائرية  اجلامعة 
الذي  واالإعالم  االت�شال  �شهادات  وحاملي 

اليجدون فر�س عمل .
اأداء  وع�رشنة  لتطوير  ال�رشوري  من  عاد  وقد 
الواليات  بدواوين  املتواجدة  االت�شال  خاليا 
ومن�شطي  باالت�شال  املكلفني  بتكوين  االهتمام 
يكت�شي  اإذ  املحلي  امل�شتوى  على  اخلاليا  لهذه 
يف  املوظفني  لفائدة  االت�شال  على  التكوين 
الوظيفية  ورتبهم  بالواليات  االت�شال  خاليا 
اأهمية   « باالإدارة  ملحق   . اإداري  »مت�رشف 
لتح�شني اأداء االت�شال املوؤ�ش�شاتي وتفعليه على 
باالت�شال  املكلف  اإذ ميار�س  املحلي  امل�شتوى 
على م�شتوى خلية االت�شال للوالية مهام ات�شالية 
دعوة  عند  تتوقف  ال  االأوىل  بالدرجة  واإعالمية 
ال�شحفيني واملرا�شلني لتغطية ن�شاطات الوالية 
للوالية  املحلي  الرتاب  داخل  تنظم  وتظاهرات 
بالديوان  امللحق  �شياق ممار�شة  تظهر يف  وقد 
يف ديوان الوالية لوظيفته مهام وتكليفات جديدة 
تت�شل  واحتياجات  عمل  م�شتجدات  تقت�شيها 

بت�شيري �شاأن عام.
املهتمني  االت�شال  الباحثني يف  وي�شري عدد من 
باالت�شال يف قطاع الداخلية واجلماعات املحلية 
ي�شمى  ملا  علمي  دقيق  ت�شخي�س  �رشورة  اإىل 
املواطنون  ينتجها  التي  والتمثالت  باجلماعات 
منهم  املحلية  اجلماعات  يف  امل�شوؤولني  اجتاه 
املنتخبني املحليني اأو باالأحرى كيف يرى هوؤالء 
ن�س  وي�شري  االآخرون  يت�شورهم  وكيف  اأنف�شهم 
بحثي لالأ�شتاذ احمد يعالوي عنوانه »اجلماعات 
املحلية يف اجلزائر » اإىل اأهمية تدار�س حركية 
خمتلف  يف  املحلية  اجلماعات  ن�شاط  واقع 
املحاور التي ميكن من خاللها ت�شخي�س الوقائع 
والوظيفة  الدور  م�شائل  وفهم  االأداء  وقيا�س 
االجتماعية  التحوالت  �شوء  يف  وااللتزامات 

ال�شيا�شية التي تعرفها اجلزائر .
مكون  كاأ�شتاذ  فيها  ا�شتغلت  عمل  جتربة  ومن 
يف االت�شال باملركز الوطني لتكوين م�شتخدمي 
على  فيها  اأ�رشفت  بوهران  املحلية  اجلماعات 
بواليات  باالت�شال  املكلفني  من  عدد  تدريب 
التكوين  نتائج  ا�شتخل�شت من  الغرب اجلزائري 
ي�شغلون  وهم  املتكونني  الطلبة  فعل  ردود  ومن 
بالبلديات  االت�شال  خاليا  يف  اإدارية  وظائف 
تواجه  عديدة  م�شاكل  هناك  اأن  والواليات 
طرحها  التي  االن�شغاالت  بني  ومن  ن�شاطهم 
املتكونون الذين وزعت عليهم ا�شتمارة ملعرفة 

وزارة  به  بادرت  الذي  التكوين  اإزاء  اآرائهم 
هام  تكوين  وهو  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
ن�شط قدرات املوظفني املكلفني باالت�شال عدم 
ر�شمي  ب�شكل  باالت�شال«  »مكلف  من�شب  وجود 
يف البلديات الكربى التي تواجه �شغطا من حيث 

الطلب ومركزية املعلومة . 

امل�سوؤول وات�سال االأزمة
رهيب  عجز  حالة  واأمام  ال�رشوري  من  اأ�شحى 
يف  للدولة  توجه  تر�شيم  يف  التعجيل  االإدارة  يف 
»ات�شال االأزمات » وذالك ميكن اأن يكون حقيقة 
اجناز  خالل  من  الواقع  ار�س  على  وممار�شة 
لرئا�شة  يتبع   « االأزمات  الت�شال  وطني  »مركز 
الذي  ن�شاطه  يختزل  اأن  ميكن  وال  اجلمهورية 
يف  مقاربات  اإىل  وي�شتند  احلال  بطبيعة  يقنن 
انه  بل  حمدودة  خانة  يف  والتخ�ش�س  املجال 
مركز ين�شط حتى يف الظروف العادية وذالك من 
اأدوات قيا�س ملا يقع من م�شاكل  خالل اعتماد 
دولية  وحتى  وطنية  اأو  حملية  كانت  واأزمات 
تتاأثر بها اجلزائر وقد �شبق وان تناولنا عرب يف 
يف  والة  ف�شل  التي  االأزمات  عديدة  م�شاهمات 

اإدارتها وكانت حملية.
 واأ�رشت دون تعميم اإىل اأن هناك نقائ�س عديدة 
يف  االت�شايل  امل�شتوى  على  امل�شوؤولني  اأداء  يف 
ال�شعف  هذا  خلق  وقد   « »االأزمة  مع  التعامل 

م�شتوى  على  القيادة  على  م�شاكل  ظاهر  وهو 
تفا�شيل  على  ت�شطلع  اأن  التي ال ميكن  مركزي 
املوقف »االأزمة » اإال من خالل »عرو�س حال » 
اأو »تقارير ر�شمية جلهات عديدة » وهذا وان كان 
هاما ملعرفة ما يجري يف كرونولوجيا »االأزمة » 
اإىل اأن االعتماد على مهارة امل�شوؤول يف اإدارة ما 

يقع يف واليته يبقى االأهم يف حل االأزمات.
اإن املقرتح الذي اأتقدم اإليه عرب هذه امل�شاهمة 
املجيد  »عبد  اجلمهورية  لرئي�س  ال�شحفية 
ال�شحفي  لقائه  يف  الرئي�س  اأكد  وقد   « تبون 
و�شائل  من ممثلي  مع عدد  الذي جمعه  االأخري 
ت�شكله  ما  خطورة  على  الوطنية  االإعالم 
وراء  تكون  التي  املبيتة  واالأغرا�س   « »االإ�شاعة 
معادية  الأطراف  �شفحات  من  االإ�شاعات  ن�رش 
الدولة  موؤ�ش�شات  ل�رشب  يحاك  ما  خطورة 
الكاذبة  واالأخبار  االأكاذيب  تلفيق  طريق  عن 
ات�شالية  منظومة  ا�شتحداث  الدولة  من  يتطلب 
واإعالمية موؤ�ش�شاتية فعالة ال تتوقف عند و�شائل 
اإذ تغيب يف امل�شهد الر�شمي االت�شايل  االإعالم 
الذي  املوؤ�ش�شاتي  االت�شال  تدير  موؤ�ش�شات  اأي 
موظف  عاتق  على  يقع  تكليفا  يكون  اأن  الميكن 
يف وزارة اأو موؤ�ش�شة بل هو اإرادة �شيا�شية للدولة 
يف االهتمام بهذا امل�شار واإنتاج اإيقاع فعال فيه 
يزن خطابها للعامة ويقوي كيانها ويجعلها قادرة 

على التاأطري. 

وزير ال�سيد البحري اأحمد فروخي يك�سف: 

مر�سوم خا�ص لتنظيم ال�سيادين احلرفيني
البحري  ال�شيد  وزير  ك�شف  
واملنتجات ال�شيدية، اأحمد فروخي، 
الإ�شدار  التح�شري  حاليا  يتم  اأنه 
ال�شيادين  لتنظيم  خا�س  مر�شوم 
مهنية  تعاونيات  �شكل  يف  احلرفيني 
يف خمتلف جماالت ال�شيد البحري.

تفقد  زيارة  عقب  الوزير  اأفاد  و 
�شيدية  ومن�شاآت  مل�شاريع  ومعاينة 
مر�شوم  هناك  اأن  دل�س،  مبدينة 
بتنظيم  يتعلق  االإعداد  قيد  خا�س 
�شكل  يف  احلرفيني  ال�شيادين 
تعاونيات باإ�رشاك املجتمع املدين، 
االقت�شاد  تفعيل  لربنامج  جت�شيدا 
مبجال  املتعلق  �شقه  يف  ال�شيدي 
هذا  باأن   الفتا   البحري،  ال�شيد 
املر�شوم يندرج �شمن برنامج عمل 
لي�شمل  يو�شع  اأن  وميكن  احلكومة 
اأن  معتربا  املائيات،  تربية  جمال 
جماعية  اآلية  التعاونيات  اإن�شاء 
يف  املجال  يف  متعاملني  ت�شمل 

القدرة  ولهم  االأحجام  خمتلف 
العمل �شمن  على  واملادية  الب�رشية 
فروخي،  واأو�شح  االإطار.  هذا 
طابعا  حتمل  التعاونيات  هذه  اأن 
منت�شبيها  ميكن  وجتاريا،  اقت�شاديا 
من اال�شتثمار يف املجال اإىل جانب 

االإنتاج والت�شويق.
اإميان لوا�س 

ب.�سالمي
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بلدية  �سكان  من  العديد  اإ�ستكى 
الأغواط  جنوب  الدلعة  حا�سي 
اأملت  التي  الكارثية  احلالة  ،من 
بال�سوارع و الطرقات املت�سدعة 
مل  منها  البع�ض  وان  خا�سة   ،
حت�سينية  عمليات  اأي  ت�سهد 
يف  مطالبني   ، ن�ساأتها  فرتة  منذ 
ب�رضورة  الو�سية  اجلهات  ذلك 
خمطط  �سمن  اأحيائهم  اإدراج 
و  امل�ستعجلة  املحلية  التنمية 
القطاعية  الربامج  باخل�سو�ض 
ورد  تاأهيل  اإعادة  ي�سمن  مبا 

ومدها  للطرقات  العتبار 
العمومية  الإنارة  و  بالأر�سفة 

الكافية.
 واأكد بع�ض ممثلي الأحياء - اأن 
اأكرث من �رضورية  حاجتهم باتت 
لت�سليط ال�سوء على ما يتنا�سب و 
حت�سني منطهم املعي�سي ، خا�سة 
تلقى  مل  احلالية  الو�سعية  اأن  و 
املنتخبة  املجال�ض  لدى  �سدى 
�سوؤون  ت�سيري  على  تعاقبت  التي 
 - –ح�سبهم  البلدية، حيث ظلت 
طويلة  ل�سنوات  الن�سيان  طي  يف 

مبادرات  هناك  تكون  اأن  بدون 
حملية لتح�سني الو�سط احل�رضي 
معاناة  يلقون  انهم  ،م�سيفني 
التي  املطبات  مع  خا�سة  كبرية 
الأمطار  ت�ساقط  �ساعة  تتحول 
اإىل حفر وم�ستنقعات مائية يزيد 
من حدتها غياب قنوات ت�رضيف 
�سبكة  وتدهور   ، الأمطار  مياه 
القدمية  ال�سحية  املياه  جماري 
و  الأزقة  بع�ض  اإفتقار  ظل  ، يف 
ينجم  وما   ، للأر�سفة  املمرات 
من  الأخرى  هي  غيابها  عن 

حينما  خا�سة  التنقل  يف  م�سقة 
خرب  يف  العمومية  الإنارة  تكون 

كان .
�سكان  طالب  اأخرى  جهة  ومن   
باجناز  باجلهة  الأحياء  بع�ض 
الطرقات  م�ستوى  ممهلت على 
و�سط  باخل�سو�ض  و  الرئي�سية 
�ساحنات  جتتاحه  الذي  املدينة 
وقوع  من  خمافة  الثقيل  الوزن 
كما  لأبنائهم  عقباه  يحمد  مال 

ح�سل ذلك يف اأوقات �سابقة 
جناة ،ح    

التنظيمات  تكتلت  اأو�سحت 
خي�رض  حممد  بجامعة  الطلبية 
يف بيان لها بحر الأ�سبوع اجلاري 
احلكومة  لقرارات  روؤيتها  عن 
الدرا�سة  عودة  باإمكانية  القا�سية 
ما  اإنقاذ  اأجل  من  ال�سهر  هذا 
تبقى من املو�سم اجلامعي احلايل 
للمو�سم  التح�سري  يف  وال�رضوع 

القادم.
ترى تكتلت التنظيمات الطلبية 
بجامعة حممد خي�رض ب�سكرة اأنه 
بعودة  املجازفة  ال�سوي  من  لي�ض 
الدرا�سة  مدرجات  اإىل  الطلب 

اخلطري  الفريو�ض  انت�سار  ظل  يف 
والذي من املمكن اأن ي�سكل خطر 
والعاملني  الطلب  اأرواح  على 
بالتعقل  اجلامعة  اإدارة  مطالبني 
ومعاجلة هذا الظرف ال�ستثنائي 
مبا ميليه املنطق، منوهة يف ذات 
البيان باأنه ويف حالة الإ�رضار على 
ال�رضوري  من  فانه  القرار  هذا 
املطالب  من  جملة  تلبية  جدا 
الربوتوكولت  يف  املندرجة 
التباعد  واإجراءات  الوقائية 
اجل�سدي يف مقابل الإعداد الهائلة 
من  بالآلف،  املقدرة  للطلبة 

قيا�ض احلرارة  اأجهزة  ذلك توفري 
احلالت  ومنع  املداخل  عند 
امل�سبوهة والتكفل بها، اإىل جانب 
والكمامات  املعقمات  توفري 
عن  ف�سل  للطلبة  يومي  ب�سكل 
والتقليل  الأفواج  تق�سيم  اإعادة 
طالبت  و  هذا  اأعدادها،  من 
التنظيمات الطلبية اأي�سا بتوفري 
خمابر للك�سف عن الفريو�ض داخل 
وكذا توفري �سيارات  اجلامعة 
الليلية  واملداومة  الإ�سعاف 
ف�سل عن زيادة  الطبية،  للأطقم 
بالطلبة  والتكفل  اجلامعي  النقل 

القادمني من خارج الولية يف حال 
متديد مواقيت احلجر ال�سحي اأو 
مطالب  جانب  واإىل  ت�سديده، 
الطلبية  التكتلت  فاإن  اأخرى 
املحلية  الإدارة  على  اأعابت 
و  احلوار  طاولة  من  اإق�ساءها 
الت�ساور بخ�سو�ض مو�سوع العودة 
ذات  يف  موؤكدة  الدرا�سة،  اإىل 
ال�ستثنائي  الظرف  اأن  ال�سياق 
من  مزيدا  يحتمل  ل  الراهن 

املجازفة و اإهدار الفر�ض.
اأحمد نا�سري 

حا�سي الدلعة بالأغواط  

جامعة ب�سكرة

طرقات مت�شدعة وتدهور �شبكة املجاري 

التكتالت الطالبية حتذر من عودة الطلبة لدرا�شة 

مطالب بتدخل جاد من الوزارة الو�سية 

ندرة ال�شيولة املالية مبراكز الربيد بورقلة 

اأحمد باحلاج 

مرتادي  من  العديد  اأعرب 
 ، الن�رض  باأحياء  الربيد  مراكز 
و  ماي  اأول     ، املدينة  و�سط 
، يف  بورقلة  الرئي�سية  القبا�سة 
ت�رضيح لهم مع يومية »الو�سط 
من  وتذمرهم  ا�ستيائهم  عن   ،«
ا�ستمرار مع�سلة غياب ال�سيولة 
وهو   ، اأ�سبوع  من  لأكرث  املالية 
املت�رضرين  باغلبية  دفع  ما 
ال�سيولة املالية  البحث عن  اىل 
عرب  الربيد  مراكز  مبختلف 
املجاورة  والبلديات  الأحياء 

بتحمل عناء التنقل وم�سقة .
اأكرث  نا�سد  فقد  ثانية  من جهة 
 ، املو�سوع  يف  متحدث  من 
الوزارة الو�سية ب�رضورة التدخل 
امل�سكل  لحتواء  العاجل 
كبري  ب�سكل  �ساهم  الذي  القائم 
املواطنني  قلقل  اإثارة  يف 
اأمام  اأنف�سهم  وجدوا  الذين 
الربيد  مراكز  يف  البقاء  حتمية 

ل�ساعات طويلة من اجل �سحب 
رواتبهم والأموال املوجودة يف 

ح�ساباتهم الربيدية .
الو�سية  ال�سلطات  اأن  ومعلوم 
تعمل جاهدة لفتح حتقيق معمق 
لك�سف ملب�سات اأزمة ال�سيولة 

حلول  مع  تزامنت  التي  املالية 
لتمتد  املبارك  الأ�سحى  عيد 
وتطال اأيام بعده والتي تزامنت 
العمومية  ال�سلطات  قرار  مع 
الفتح  قررت  التي  بالبلد 
بداأت  اأين  ل�سواطئ  التدريجي 

عديد العائلت تعد العد لل�سفر 
اأيام  لق�ساء  ال�ساحلية  للوليات 

من العطلة ال�سيفية .
فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
الربيد  لقطاع  املتابعني  ذهب 
للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 
حديثهم  معر�ض  يف  ال�رضقي 
ذلك  من  ابعد  اىل  معنا 
الإ�سلحات  رغم  انه  موؤكدين 
الوزارة  طرف  من  املتوا�سلة 
الو�سية ال اأن اخلدمات مبراكز 
مل  الرئي�سية  و  الفرعية  الربيد 
ترقى بعد للم�ستوى املطلوب ، 
خا�سة خلل املنا�سبات الدينية 

و الوطنية ح�سب قولهم .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
اجلهات املعنية لتوفري ال�سيولة 
بولية  الربيد  مبراكز  املالية 
ورقلة عموما وعا�سمة الواحات 
على وجه اخل�سو�ض يبقى لزاما 
الو�سع  معاي�سة  الزبائن  على 

املزري لأجل غري م�سمى .

ي�سكو قا�سدي مراكز الربيد بورقلة من ا�ستمرار مع�سلة غياب ال�سيولة املالية �سواء بال�سبابيك 
الفرعية اأو بالقبا�سة الرئي�سية ، موازاة مع ذلك فقد طالب املت�سررين من امل�سكل القائم ب�سرورة 

تدخل جاد من الوزارة الو�سية لو�سع حد للم�سكل القائم .

للكلب  املقلق  النت�سار  اأثار   
املعروف  الن�رض  بحي  ال�سالة 
باخلفجي بورقلة ، قلقل ال�سكان 
ال�سلطات  فيه  تلعب  وقت  يف 
عو�ض  املتفرج  دور  املحلية 
للم�سكل  البحث عن حلول جذرية 

القائم .
 نا�سد  املواطنني القاطنني بحي 
الن�رض ببلدية ورقلة ، يف ت�رضيحات 
متفرقة لهم مع »الو�سط«  ، رئي�ض 
املجل�ض ال�سعبي البلدي ، ب�رضورة 
التحرك العاجل بهدف و�سع  حد 
تق�سي  باتت  التي  ال�سالة  للكلب 
ال�سكني  التجمع  �سكان  م�ساجع 
الأذى  اأحلقت  بعدما  املذكور  
الكثري باملت�ساكنني الذين بدورهم 
العمومية   ال�سلطات  حملوا 
املتاأزم  الو�سع  تبعيات  م�سوؤولية 

مهددين يف نف�ض الوقت باخلروج 
الغ�سب  حدة  من  للرفع  لل�سارع 
ح�سبما  املكبوت  الجتماعي 
من  املت�رضرين  ل�سان  على  جاء 
امل�سكل القائم  الذين طالبوا وايل 
بو�ستة   ال�سديق  اأبوبكر  الولية  
ب�رضورة برجمة لهم زيارة ميدانية 
التي  املعاناة  حجم  على  للوقوف 
عن  قاتلة  عزلة  و�سط  يكابدونها 
العامل اخلارجي على حد قولهم  .

الولية  قد �سدد  اأن وايل  ومعلوم 
من   ، اللهجة  منا�سبة  من  اأكرث  يف 
وال�ستماع  للميدان  النزول  اأجل 
وال�سعي  املواطنني  لن�سغالت 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
والإمكانات  الأولويات  ح�سب 

املتاحة .
اأحمد باحلاج 

بذحي الن�سر بورقلة

الكالب ال�شالة ترتب�ص ب�شكان 

وترويج  تعاطي  ظاهرة  ت�سهد   
ببلدية  الجتماعية  الفات 
بات  مذهل  انت�سار   ، مترنا�ست  
التي  املحافظة  العائلت  يقلق 
فوري  تدخل  ب�رضورة  طالبت 
من  للحد  الرقابية  للأدوات 
به  اأفاد  ح�سبما  املقلقة  الظاهرة 

قاطني اجلهة املذكورة .
العائلت  من  الع�رضات  نا�سدت   
املحافظة بحي قطع الواد ببلدية 
حديثها  معر�ض  يف   ، مترنا�ست  
ال�سلطات    ،  « »الو�سط  يومية  مع 
العاجل  التدخل  ب�رضورة  الأمنية  
ال�سبكات  ن�ساط  من  للحد  
باتت  التي  املحلية  الإجرامية 
العمومية    الإنارة  غياب  ت�ستغل 
املتمثلة  ن�ساطاتها   لتكثيف 
الجتماعية  الآفات  ترويج  يف 
غرار  على  اأنواعها  مبختلف 
ا�ستهلك امل�رضوبات الكحولية و 
املهلو�سة  الأقرا�ض  و  املخدرات 

.

العائلت  اأبدت  جهتها  من   
ال�سمت  من  قلقها  املذكورة  
التي  الو�سية   الإدارة  املطبق من 
حملوها م�سوؤولية   ان�سياق اأبنائهم 
الذين  املنحرفني  متاهات   وراء 
زاوي  كل  على  ي�سيطرون  باتوا 
الذكر  �سالفة  الناحية  زاويا   من 
الرقابية  الأدوات  تفاوت  نتيجة   ،
الدوريات  غياب  يف  املمثلة 
على  امل�ساعدة  الليلة  الأمنية 
 ، الوطن  وممتلكات  الأمن   حفظ 
اأبعد  اإىل  حمدثونا  بعدها  ليذهب 
بالت�سعيد  هددوا  عندما  ذلك  من 
حالة  يف  الحتجاجات   لهجة  من 
ما مل جتد مطالبهم  اآذانا �ساغية 
ا�ستنكرت  اأخر  �سعيد  على  و 
احلي  حتول   ، الفاعلة  اجلمعيات 
لبوؤرة  الهقار  بعا�سمة  ال�سعبي 
ح�سب  ق�سائيا  امل�سبوقني  توؤوي  

املعلومات الأولية املتوفرة .
اأحمد باحلاج 

ولية  اأمن  م�سالح  نظمت 
حت�سي�سية  حملة  مترنا�ست 
عنا�رض  مع  بالتن�سيق  توعوية 
حت�سي�سية  املدنية حملة  احلماية 
ال�سباحة  »«خماطر  توعوية  حول 
وال�سدود««، م�ست  الوديان  يف 
خمتلف  التح�سي�سية  العملية  هذه 
الأولياء  خا�سة  املجتمع  �رضائح 

وم�ستعملي الطريق.
 

ب�سبب  التوعوية  احلملة  هذه 
�سائفة،  كل  تعود  التي  الظاهرة 
من  ملحوظ  عدد  يتوافد  حيث 
على  ال�سباب  وحتى  الأطفال 
تعترب  حيث  وال�سدود،  الأودية 
غري  الأو�ساط  هذه  يف  ال�سباحة 
حممية لأنها تفتقر غاىل ال�رضوط 
وال�سلمة  جهة   من  ال�سحية 

عليهم  يحتم  اأخرى، ما  جهة  من 
التعر�ض لعديد من املخاطر مثل 
الأمرا�ض  للغرق وانت�سار  التعر�ض 
نتيجة  ال�سدود  هذه  م�ستوى  على 
�رضب جرعات من املياه امللوثة.

 
تقدمي  احلملة  هذه  خلل  مت 
جمموعة من الن�سائح والر�سادات 
داخل  ال�سباحة  خماطر  حول 
خلل  مت  كما  والوديان  ال�سدود 
مكربات  احلملة اإ�ستعمال  هذه 

ال�سوت.
 

ا�ستح�سان  لقيت  املبادرة  هذه 
كبري من طرف املواطنني والأولياء 

وكذا م�ستعملي الطريق.
 اأحمد باحلاج 

يف ظل غياب الدوريات الأمنية الليلة 

اأمن ولية مترنا�ست 

انت�شار االآفات االجتماعية بحي 
قطع الواد بتمرنا�شت    

حملة حت�شي�شية حول ال�شباحة 
يف الوديان وال�شدود
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ال  حتى  هذا  كل  عن  ك�شف  وقد 
احلقيقة  بني  ومّيز  عرى  نقول 
وباء  .هو  والوهم  الزيف  وبني 
من  اأزيد  ح�شد  الذي  كوفيد19 
تزال  ما  �شحية)والقائمة  األف 
الذي  الدور  اأبرز  يوم  مفتوحة( 
يجب اأن تقوم به هذه امل�شحات 
ذاكم  للعيان  ،ُمظهرا  تلك  اأو 
اخلراب الذي كان والزال مع�ش�شا 
بهذه املراكز التي ك�شفت النقاب 
من  يوم  يف  تكن  ومل  نف�شها،  عن 
متعددة  عيادات  �شوى  االأيام 
هي  التي  مثل  مثلها  اخلدمات 
موجودة يف اأق�شى د�رشة اأو دوار  
كيف  �شاهدنا  الظل؟ا  مناطق  يف 
حتى اأن اجلنود البي�ض مل ي�شلموا 
اخلبيث،وكيف  املر�ض  هذا  من 
ي�رشحون  وهم  املمر�شني  لفئة 
قدرتهم  عدم  عن  قناة  من  الأكرث 
على ا�شتيعاب وتقبل االأمر الواقع 
املزري  الواقع  اإال  هو  وما   (
الوجه  وي�شبغ  عليه  متر  الذي 
زيادة  م�شتو�شف(  لكذا من  العام 
والذين  االأطباء  ت�رشيحات  على 
هذا  �شحايا  كانوا  بدورهم 
خاللها  من  ت�شمع  الوباء.والتي 
ت�رشيحات جد غريبة توحي باأنهم 
واأهدروا  جهدهم  ق�شار  بذلوا 
كانت  النتائج  لكن  طاقاتهم  كل 
ووخيمة  �شلبية  جد  اأعينهم  اأمام 
قال  املمر�شني  اأحد  اأن  لدرجة 
يل �شخ�شيا باأن بع�ض من زمالءه 
كانوا ال يهمهم من اأن يتوفى هذا 
االأمور  ،وكاأن  العجوز  اأو  الكهل 

احلروب  حاالت  ت�شبه  كانت 
التاريخ  عرفها  التي  واملجاعات 
اأن  اأراد  قرون.وباالإخت�شار  منذ 
يبالون  يعد  مل  باأنهم  يل  يقول 
اأي  الغارب  على  احلبل  وتركوا 
منهم  ندر  االإن�شاين  ال�شمري  اأن 
وكان كل منهم يريد النجاة بجلده 
اإنه واقع مرير بكل  ـ ؟ا   اإال  لي�ض 
املقايي�ض .لكن االأكيد اأنها هنالك  
الواقع  اأو�شلت  �شببية  مقدمات 
هذه  اإىل  اجلزائر  يف  ال�شحي 
احلواجز والنهايات املوؤملة جدا 
اإليها  و�شلنا  التي  احلال  ؟اهذه 
كانت ب�شبب  عدم اإعطاء االأهمية 
الق�شوى لهذا القطاع الهام الذي 
يعني بالدرجة االأوىل حياة و�شحة 
االإن�شان.)وهل مبقدورنا اأن نقول 
اأن  اأم  االإ�شتقالل  فجر  منذ 
كانت   اهلل  رحمه  بومدين  �شيا�شة 
م�رشقا  م�شتقبال  لنا  �شت�شع  
من�شودا  واأمال  ال�شحية  لالأو�شاع 
ثمراته  من  اليوم  �شنعي�ض  كنا 
فمه  مبلء  قالها  فلقد  احل�شنة( 
قبله  ومن  املكلف  الوزير  موؤخرا 
قالها الوزير االأول.وها نحن ن�شمع 
منتدب  وزير  تكليف  عن  اليوم 
امل�شت�شفيات  باإ�شالح  مكلف 
على ما اأظن الربوف�شور اإ�شماعيل 
م�شباح. قالوا باأنه يجب التعجيل 
بعالج ال�شحة الأنها هي بحد ذاتها 
املوؤمترات  .واأقيمت  مري�شة 
والور�شات  اجلل�شات  وُفتحت 
وتو�شل ما تو�شل اإليه اجلميع من 
و�شلنا  حتى  تعددت  االأ�شباب  اأن 

اإىل ما و�شلنا اإليه اأي اأن 
ومتكررة  مرتاكمة  االنتكا�شات 
الطبية   الكفاءات  هجرة  بحجة  
امليزانية  ب�شعف  يقر  اآخر  وبندا 
الذي اأدى اإىل قلة االأجهزة الع�رشية 
يف  التكنولوجي  للتقدم  املواكبة 
.وبند  وال�شيانة  العالج  حيثيات 
اآخر اأعاد فكرة اأن امل�شكل يكمن 
التهم  كل  األ�شق  اأي  الذهنيات  يف 
اأهملت  التي  املركزية  باالإدارات 
اأهمية هذا القطاع احل�شا�ض ومل 
التي  امل�شتقبلية  ح�شاباتها  ت�شع 
تعني التاأهب ملثل ما و�شلنا اإليه 

وهكذا دواليك .
م�شطلح  معنا  اجلميع  ويتذكر 
على  مر  والذي  هذا  االإ�شالح 
م�شامعنا قرابة الع�رشون �شنة اإىل 
الوراء وهو من كان قد تزامن مع 
�شل�شلة من االإ�شالحات على غرار 
والريا�شة.... والعدالة  الرتبية 
يدخل  بل  مربمج  ذلك  كل  وكان 
جديدة  حكومة  كل  �شيا�شة  يف 
تاريخ  من  �شفحة  تبداأ  اأن  تريد 
الواقع  احلديثة...لكن  اجلزائر 
ذلك  عك�ض  يقوال  كانا  واالأرقام 
من  االأمور  تعالج  متاما.فلم 
جمرد  كانت  بل  والعمق  الداخل 
راأ�شمالها  دمياغوجية  خطابات 
يف  الطماأنينة  من  نوع  وبث  زرع 
الواقع  كان  ما  و�رشعان  النفو�ض 
يعود احلال حلاله االأ�شلي وتزداد 
بعد ذلك االأمور الت�شاقا ببع�شها 
على  اأخريا  وقفنا  حتى  البع�ض 
ق�شاوة الورم وحجم التعفن الذي 

وجهودا  �شخمة  اأمواال  يتطلب 
كبرية بل حتى زمنا لي�ض بالهني..
يف كثري من الدول االأ�شيوية راأينا 
حديثة  النمور  هذه  تركز  كيف 
بقطاعني  االهتمام  على  الن�شاأة 
الرقي  اأ�شا�ض  وتعتربهما  غري  ال 
ال�شحة  وهما  واالإ�شتقرار 
جتنى  جلها  والرتبية..وهاهي 
ثمار تخطيطها امُلحكم..فحينما 
امل�شتع�شي  الوباء  هذا  اجتاحها 
اأقل  على  موؤخوؤا  العالج  على 
ت�شيطر  كيف  عرفت  تقدير 
دون  اأمورها  وتنظم  الو�شع  على 
فو�شى �شبيهة بفو�شانا.حتى بتنا 
ن�شمع باأن عدد االإ�شابات بها اأقل 

واأقل.
مثلما  خيالية  زيادات  والتوجد 
باأن  نقول  معنا.اأخريا  ال�شاأن  هو 
ال  اجلزائر  يف  ال�شحي  القطاع 
ينق�شه حتديث بل تنق�شه حداثة 
من  تنطلق  نوعية  نقلة  اأي  كاملة 
والركائز  االأ�ش�ض  اأي  اجلذور 
وذلك ما كان قد ملح اإليه �شعادته 
ال�شيد تبون يف كثري من جل�شاته.
حجم  اجلميع  التم�ض  فلقد 
الدول  وبني  بيننا  الكبري  التاأخر 
املتقدمة .  يف تقدمي اخلدمات 
يدخل هذه  يوم  للمواطن  اجلليلة 
ب�شقيه  العالج  ليجد  امل�شحات 
الأنها  والنف�شي.،ذلك  الع�شوي 
وكانت  لذلك  قبل  من  خططت 
تعي جيدا قيمة االإن�شان.حتى ولو 
اأ�شابه �شداع يف الراأ�ض اأو اأمل يف 

ال�رش�ض؟ا

�عطني م�صت�صفى .....�أعطيك �صحة جيدة ؟�

بقلم:جمال ن�سراهلل

على مدار اأربعة اأ�سهر اأو اأكرث 
تبينّ للقا�سي والداين باأن املنظومة 

ال�سحية يف اجلزائر  تبدو فى الغالب 
مهرنئة وغري فعالة  بل بعيدة كل 

البعد عن احتواء وا�ستيعاب احلجم 
ال�ساعي من الأمرا�ض امل�ستع�سية اأو 
قل تلك التي هي بحاجة اإىل اأزمنة 
وفرتات للعالج الدقيق وال�سمني؟ا 

على هام�ض الزمة

يتزوج  باأن  تعاىل  اهلل  فاأمره   
وثالث  مثنى  الن�شاء  من  غريها 
للتعر�ض  االأ�شلي  فال�شبب  ورباع، 
االنتباه  لفت  هو  التعدد  ملو�شوع 
اإىل حقوق الن�شاء والزوجات، واأن 
امل�شوؤولية،  مبناه  االأ�رش  تاأ�شي�ض 

ولي�ض جمرد الرغبة اأو النزوة.
تاريخ  يف  معروفا  كونه  واأما 
امل�شلمون،  به  وعمل  االإ�شالم 
فاالأ�شل يف هذا بناوؤه على العرف، 
امل�شتقل،  الت�رشيع  على  ولي�ض 
عند  معروفا  عرفا  كان  فالتعدد 
فهذبه،  االإ�شالم  وجاء  العرب، 
ع�رش  حتته  تكون  الرجل  فكان 
ال�رشاري  زيادة على  واأكرث،  ن�شوة 
فحد  اليمني،  ملك  اجلواري  من 
بحد  حاله  هذا  كان  من  االإ�شالم 
اهلل  �شلى  النبي  عدا  ما  االأربع، 
به،  و�شلم العتبارات خا�شة  عليه 

وكان �شلى اهلل عليه و�شلم خري من 
وحد وخري من عدد.

للرجل  اأ�شليا  حقا  لي�ض  فالتعدد 
كما وهم الواهمون، بل هو ا�شتثناء 
تتعلق بجوازه اأحكام العدل ال�شارم 
: ) فاإن خفتم اأن ال تعدلوا فواحدة 
( ، ) ولن ت�شتطيعوا اأن تعدلوا بني 
متيلوا  فال  حر�شتم  ولو  الن�شاء 
 ،  ) كاملعلقة  فتذروها  امليل  كل 
وبناء على هذين الن�شني ، وبغ�ض 
النظر عن كون الن�ض الثاين ي�شري 
فاإنني   ، واحلب  القلب  عدل  اإىل 
يف  الزمان  هذا  معددي  اأحتدى 
وحتى  العدل،  حتقيق  مو�شوع 
يف  اإليه  امل�شار  القلبي  العدل 
فيه  ال�رشط  فاإن   ، االأخرية  االآية 
وا�شتقراء  الكلي،  امليل  عدم 
اأحوال املعددين يف زماننا ي�شور 
�شورة بائ�شة لذلك امليل امل�شيء 

لت�رشيع التعدد تطبيقا وواقعا.
عظمى  م�شوؤولية  الزواج  اإن  ثم 
ويرتتب  موؤقتة،  نزوة  ولي�شت 
معلوم  هو  ما  التبعات  من  عليها 
لالأوالد  تربية  من  وم�شاهد، 
على  واملحافظة  لهم،  ورعاية 
اأمانة االأ�رشة الواحدة قياما ووفاء 
ال�شماح  اإمكان  يف  اأ�شا�شي  �رشط 
اأخرى، وبخا�شة يف ظل  بتاأ�شي�ض 
املتطلبات االقت�شادية واملعي�شية 
املعا�رشة، من توفري بيت لل�شكن 
، والقيام ب�شوؤون النفقة املنا�شبة ، 
واالعتناء بكل اأفراد االأ�رشة رعاية 
ومتابعة نف�شية وتربوية ، واإحاطة 
يف  امل�شوؤولية  مبوجبات  كاملة 
القدرة  تتحمله  ما  طبعا  حدود 
 ، املادية  واإمكانياتها  االإن�شانية 
مع مالحظة اأن العنا�رش املعي�شية 
ال�رشورية كانت ب�شيطة اإىل اأق�شى 

حدود الب�شاطة ، من خيام كبيوت، 
ال�رشوريات  باأدنى  واالكتفاء 
والر�شا بها ، وهو عك�ض حال هذا 

الزمان من كل وجه.
اأرى  ال  ف�شخ�شيا  ذلك  وعلى 
جواز التعدد اإال اإذا اأمكن املعدد 
الزواج  موؤ�ش�شة  على  احلفاظ 
اأدى  فاإن  اأ�ش�شها،  التي  االأوىل 
تعدده اإىل هدمها اأو االإ�رشار بها، 
اأ�شا�ض  فقد انتق�ض �رشط العدل 

م�رشوعية التعدد.
عنه  اهلل  ر�شي  هريرة  اأبي  عن 
الرجِل  عنَد  كانت  ) اإذا  مرفوعا: 
جاء  بينَهما،  يعدْل  فلم  امراأتاِن، 
ه مائٌل اأو �شاقٌط  يوَم القيامِة و�شُقّ
( ابن امللقن )ت 750(، البدر املنري 
8 /37 • �شحيح • اأخرجه الرتمذي 

)1141(، واحلاكم )2759( 

�لتعدد بني �لو�قع و�لإمكان
مطارحات

بقلم الدكتور كمال العريف اأ�ستاذ 
الفقه واأ�سوله بكلية ال�سريعة 

والقت�ساد/ جامعة الأمري عبد 
القادر للعلوم الإ�سالمية ق�سنطينة

التعدد هو متعلق ا�ستثنائي، ورد 
الأمر به يف القراآن الكرمي على �سبيل 

التعر�ض ملو�سوع اآخر، هو مو�سوع 
اليتيمة عندما تكون يف حجر �سخ�ض 

مبعنى يف كفالته فرييد الزواج بها 
دون اأن يكرمها مبهر منا�سب .
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غياب  بعد  لبنان  �إىل  �لعامل  عاد 
طويل بر�ضائل �لت�ضامن و�لتعزية 
�لذي  �جللل  �مل�ضاب  على 
�لإفال�س  حافة  على  ببلد  حل 
بالرغم  و�لقت�ضادي  �ل�ضيا�ضي 
تطلعات  من  �ل�ضعب  ميتلكه  مما 
ثقايف  �إرث  من  نابعة  حد�ثية 
متنوع ت�ضكل على مدى قرون من 
�لزمن. جاء �لنا�س من كل حدب 
بالإمد�د�ت  حمملني  و�ضوب 
�لعائالت  و�أغاثة  لإنقاذ �جلرحى 
عددها  قدر  �لتي  �ملت�رضرة 
ب300 �ألف عائلة حمتاجة للعناية 
ترميم  و�إىل  و�لنف�ضية  �ل�ضحية 

بيوتها �ملت�ضدعة �أو �ملنهارة. 
هذه  يف  يالحظ  ما  �أهم  �أن  غري 
لالأنظار  �مللفتة  �لزيارة  �لعودة 
�لفرن�ضي  �لرئي�س  بها  قام  �لتي 
بريوت،  �إىل  ماكرون  �إميانويل 
مت  وكاأنه  مكثف  بربنامج  زيارة 
طويلة،  مدة  منذ  لها  �لتح�ضري 
خ�ضت  وكاأنها  �لزيارة  ويظهر 
�لفرن�ضية،  �ملقاطعات  �إحدى 
ملكان  ميد�نيا  تفقد�  �ضملت  �إذ 
تقدم  على  و�طالعا  �حلادث 
مع  ولقاء�ت  �لإغاثة  عمليات 
�لر�ضميني  و�مل�ضوؤولني  �ل�ضكان 
وكاأنه  برنامج  �ضمن  و�ل�ضيا�ضيني 
منذ  �لرئي�س  طاولة  على  كان 
�إل  ينتظر  يكن  ومل  طويلة  مدة 
له  ياأذن  كجر�س  �لنفجار  هذ� 
بريوت  �إىل  باري�س  من  بالقالع 
تنفيذه.  �نطالق  �إ�ضارة  لإعطاء 
عجل  قد  بريوت  �نفجار  ويكون 
ملاكرون  �لفر�ضة  هذه  و�أعطى 
يف  لبنان  زيارة  ينوي  كان  �لذي 
مع  لي�ضهد  �ضبتمرب  من  �لفاحت 
بالذكرى  �حتفالتهم  �للبنانيني 
ويغتنم  �لكبري  لبنان  لن�ضاأة  �ملائة 

�للبنانيني  على  ليملي  �لفر�ضة 
�إ�ضالح  برنامج  و�ضعبا  حكومة 
�ضامل كان قد حثهم على تنفيذه 
منذ �أكرث من عامني دون �أن جتد 

ند�ء�ته �آذ�نا �ضاغية.
لقد بني ماكرون من خالل �خلطاب 
�لذي �أظهره يف ندوته �ل�ضحافية 
بريوت  �إىل  زيارته  بها  ختم  �لتي 
�لع�ضا  �ضيا�ضة  �عتماد  ف�ضل  �أنه 
و�جلزرة جتاه �للبنانيني، فبمقابل 
من  �لتي  �ملكثفة  �لإغاثة  جهود 
تعاون  حل�ضد  و�ضعيه  عليهم  بها 
و�رضق  و�أمريكية  �أوروبي  دويل 
�و�ضطي للت�ضامن مع �ملت�رضرين 
�أكد  وتوفري �لغذ�ء و�مللب�س لهم، 
�أن لبنان ما بعد  4 �وت لن يكون 
لبنان ما قبله ففرن�ضا عازمة على 
�إم�ضاك ثور �لإ�ضالحات �ل�ضاملة 
من قرنيه وقد �أعطى �مل�ضوؤولني 
رئي�س  من  لبنان  يف  �ل�ضامني 
ورئي�س  عون  مي�ضال  �جلمهورية 
ورئي�س  دياب  ح�ضن  �لوزر�ء 
جمل�س �لنو�ب نبيه بري مهلة �أيام 
قليلة للربهنة عن نيتهم يف �إطالق 
نظام  �إىل  �لو�ضول  بهدف  عملية 
�لعاجل  و�لتكفل  جديد  �ضيا�ضي 
و�لطاقوي  �ملايل  بالإ�ضالح 
فح�س  و�إجر�ء  و�جلمركي 
�حلكومي  �لت�ضيري  على  �ضامل 
�لف�ضاد  لتبني مو�قع  و�لقت�ضادي 
فرن�ضا  من  حثيث  �ضعي  مقابل 
�لدولية  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  جتاه 
�إقالع  �ضبيل  يف  لبنان  مل�ضاعدة 
بدعم  م�رضوط  جديد  �قت�ضادي 
برنامج ت�ضحيح هيكلي لالقت�ضاد 
ويت�ضدى  �ملجالت  ي�ضمل جميع 
ع�ض�س  �لذي  �ملعمم  للف�ضاد 
هذ�  وقبل  �لأخرية  �ل�ضنو�ت  يف 
�أكرب  جهود  ببذل  �للبنانيني  وعد 

و�جلامعي  �لرتبوي  �لنظام  لدعم 
حب  على  �للبنانيني  مل�ضاعدة 
و�لإبد�ع  و�ملعتقد  �لفكر  حرية 
به  عرف  �لذي  �لثقايف  و�لإنتاج 
لبنان ومتكني �ل�ضباب �للبناين من 

�ملعرفة.
ينطلق ماكرون من ر�ضيد �ل�ضد�قة 
لل�ضعب  يكنها  �لتي  و�ملحبة 
باللهجة  عنها  عرب  وقد  �للبناين 
لبنان"  يا  "بحبك  بقوله  �للبنانية 
متعهد� �أن فرن�ضا لن ترتكه �أبد�، 
مربوط  �لبلدين  وم�ضري  ل  كيف 
يف نظره بالزمن و�لروح و�لثقافة 
قتلت  �لتي  وببريوت  و�لأحالم 
�ألف مرة و�أعيد �حياوؤها �ألف مرة 
وت�ضتحق منه هذ� �لوقوف �لد�ئم 
ح�ضب تعبريه موؤكد� �أن �نفجار 4 
عما  جمازيا  تعبري�  يحمل  �وت 
لبنان  يف  �لعام  �لو�ضع  عليه  هو 
�لذي  �لغ�ضب  يف  مل�ضه  و�لذي 
يعطي  ما  وهو  �ل�ضكان  �أبد�ه  
تعبريه  ح�ضب  �لتغيري  يف  �لأمل 
�إعادة  م�ضوؤولية  يحمل  �أن  قبل 
للطبقة  �لدولة  يف  و�لأمل  �لثقة 
و�رضكائها  �حلاكمة  �ل�ضيا�ضية 
تبنى  �لتي  �لثقة  وهي  �ل�ضيا�ضيني 
ول تاأتي مبر�ضوم بل بالقدرة على 
بناء نظام �ضيا�ضي جديد يتجاوز 
�لنق�ضامات �ملذهبية و�لطائفية 
نخره  �لذي  �لقت�ضادي  و�لنظام 
وحدة  ببناء  وذلك  منظم  ف�ضاد 
بهذه  �لقيام  على  قادرة  وطنية 
�ضندوق  مبر�فقة  �لإ�ضالحات 
�ملايل  �ضقها  يف  �لدويل  �لنقد 
وهي �خلطو�ت �لتي تتطلب بلورة 
جديد�  عقد�  ماكرون  �أ�ضماه  ما 
�أن  ي�ضاأ  مل  �للبناين  �ل�ضعب  مع 
�إذ� كان �لأمر متعلقا  يف�ضح عما 
عهد  ينهي  جديد  د�ضتور  بكتابة 

�لطائفية  �ل�ضيا�ضية  �ملحا�ض�ضة 
�ل�ضتعمارية  فرن�ضا  تركتها  �لتي 
 1946 عام  �لبلد  مغادرتها  عند 
�أم بتغيري�ت يف مكونات �خلارطة 
بالقول  �لقائمة مكتفيا  �ل�ضيا�ضية 
يف  �ل�ضيا�ضيني  �مل�ضوؤولني  �إن 
لبنان على علم مبا يجب فعله ول 
�لتدخل  �لفرن�ضي  للرئي�س  يحق 
�أنه  للبنان مع  �لد�خلي  �ل�ضاأن  يف 
�للبناين  �ل�ضعب  باإمكانه م�ضاعدة 
�لتي  �لإ�ضالحات  هذه  لتحقيق 
من �ضاأنها �أن تخرجه من �حللقة 
منذ  فيها  يدور  �لتي  �ملفرغة 

�ضنني طو�ل. 
�حرت�م  تاأكيد  �إىل  ميله  ومع 
م�ضعى  �أن  �إل  �للبنانية  �ل�ضيادة 
ماكرون ل يخلو من نزعة و�ضائية 
و�لوعيد  �لوعد  بني  مزجت 
و�لع�ضا  بيد  �جلزرة  وحملت 
�إىل  ذهب  فقد  �لأخرى  باليد 
ترتتب  قد  �فرت��س عقوبات  حد 
خارطة  تنفيذ  يف  �لتقاع�س  عن 
�أ�رضعت  �لتي  �لفرن�ضية  �لطريق 
لحتالل �ملوقع قبل تدخل �لقوى 
�لإقليمية �لتي �عتادت �أن حت�رض 
وهي  �للبناين.  �ملطبخ  يف  �أنفها 
هو  لبنان  �أن  �لقوى  لهذه  ر�ضالة 
يف �لنهاية حممية فرن�ضية ل تز�ل 
حتكمها طبقة �ضيا�ضية عمرت يف 
�ملوؤ�ض�ضات �ل�ضيا�ضية و�لع�ضكرية 
�أربعني  من  يقرب  ملا  �للبنانية 
بري  نبيه  حال  هو  ما  مثل  عاما 
�أن  لذلك  يكن  ومل  عون  ومي�ضال 
لفرن�ضا  �لتام  �لولء  لول  يتحقق 
�للبنانيني  و��ضتعد�د  �ل�ضتعمارية 
بجل �أطيافهم للبقاء حتت �ملظلة 
�لفرن�ضية وقد ��ضتطاع ماكرون �أن 
عليهم  وميلي  جميعا  بهم  يجتمع 

نهجه مبا فيهم حزب �هلل.

لبنان بني �جلزرة و�لع�صا

بقلم اح�سن خال�ص   

اأعادت انفجارات ميناء بريوت 
الأنظار الدولية اإىل لبنان بعدما 

كاد ين�سى يف غمرة ان�سغال القوى 
الكربى والأجندات الإقليمية 

مب�ستنقع "الربيع العربي" وان�سرافهم 
عن ال�ساأن اللبناين ولو جزئيا، وقد 

كان ما يقرب ع�سر �سنوات من الهدنة 
فر�سة من ذهب اأمام اللبنانيني 

لبناء لبنان جديد بتحفيز تغيريات 
�سيا�سية واقت�سادية عميقة متكن 
لبنان من اخلروج نهائيا من عنق 
الزجاجة لكن ذلك مل يحدث، اإذ 

بدل توظيف الذكاء اللبناين لتحقيق 
وثبة ذاتية منقذة غرق لبنان يف 

م�ستنقعات جديدة عنوانها الت�سيب 
والإهمال و�سوء الت�سيري والف�ساد 

لتنتفي بذلك التهمة التي ما فتئت 
توجه اإىل القوى الإقليمية بالوقوف 
عائقا اأمام خروج لبنان من الأزمات.

بعد زيارة ماكرون اإىل بريوت

�أ�ضو�طا  �ملجتمع  �ضي�ضري  هنا 
�لروحي  عالجه  يف  بعيدة 
�ل�ضغوطات  �لقلبي،يف مو�جهة كل 
�لوباء،و  ب�ضبب  لها  تعر�س  �لتي 
�لدور  �ضيكون للخطاب �مل�ضجدي 
يف  كثري�  عليه  �أحلحنا  �لفعال،كما 
�ضابقة،فلكل  ومقامات  مقالت 
وهويته،ومو�قفه  مالحمه  جمتمع 
�لثقافية و�لقيمية �أثناء �ملر�س،ول 
�ملجتمي  �لأثر  علينا  يخفى 
و�لثقايف و�لديني يف عالج �ل�ضخ�س 
�ل�ضحة  يف  �لقيم  ودور  �ملري�س 
�أدى  و�لوطنية.وقد  �ملجتمعية 
�لتوعية  يف  �ملتميز  �لدور  �لأئمة 
�لأبي�س  �جلي�س  ودعم  و�لن�ضح 
ملزيد  ترقب  كورونا،مع  وباء  زمن 

من �لدور �لديني �لفعال لهم.
زمن  �مل�ضاجد  فتح  عملية  لي�ضت 
لي�ضت  �ل�ضهلة،و  بالعملية  �لوباء 
كورونا  مع  �ل�ضالة   حلظات 
و�أخطاره بالعبادة �لتي تتج�ضد من 
بيد �هلل،ونوؤمن  �أخطار،و�لأمر  دون 
و�لد�ء  و�لقدر،و�ملر�س  بالق�ضاء 
�لإميان  �هلل،لكن  عند  من  �لدو�ء  و 
يلغيه،فعلينا  �أو  �لعقل  يغيب  ل 
�لزحام،و�للتز�م  وجتنب  �لوقاية 
ومن  �لإمام  ن�ضائح  و  باأو�مر 
لتنظيم  متطوعني  من  معه 
�ل�ضالة،ونطلب من �جلميع �إح�ضار 
�لكمامة،�ل�ضجادة،�ملعقم،و�لتباعد 
مع  �لتجمع  �جل�ضدي،عدم 
عربات  على  �لتز�حم  �لغري،وعدم 

�ضتعود  �لتي  و�لفو�كه  �خل�رض 
لبو�بات �مل�ضاجد  بالتاأكيد؟؟

    �نها �لفر�ضة ليمار�س �خلطاب 
�خلطوة  دوره،وهي  �مل�ضجدي 
ومنح  �لإمياين  �جلانب  لتقوية 
�لوباء  للقلوب،زمن  �لروحي  �لأمل 
�ل�ضلبية  �لآثار  كل  و�لبالء،لتجاوز 
و�لأج�ضاد،  �لقلوب  �أوهنت  �لتي 
و�أحدثت �خللل يف �ملجتمع،فانت�رض 
�لطالق ،وعم �لنهيار �لع�ضبي،وكرث 
و�لتقاتل...مع  و�لإجر�م  �ل�رض�ع 
�ضلبية  و�خلتقية  �جتماعية  �آثار 
تقاتل  �لتي  �لرذ�ئل  عديدة،فيها 
حتا�رض  �لتي  �لف�ضائل،و�لآفات 
و�لتعاون... �لتكافل  وقيم  �ملكارم 

يف ظل �لفر�غ وغياب فر�س �لعمل 

�لقت�ضادية  �ملنظومة  وتر�جع 
ب�ضبب وباء كورونا.

�هلل،و�أن  يا  �للطف  �للطف  فاللهم   
�ضاملة،و  �متنا  �ضتخرج  �هلل  �ضاء 
و  �مل�ضاجد  يف  �لدعو�ت  �ضرتفع 
�ضتجدد �ل�ضحة �لدينية و�لإميانية 
ظهور  �لروحية،مع  مناعتنا  لتقوي 
زمن  كل  �ل�رضفاء،يف  �خلريين 
�لرجال  من  �لت�ضحيات  ،،وتو��ضل 
لالأمة  خادم  جمال  كل  و�لن�ضاء،يف 
�لبالء  من  جننا  و�لوطن،و�للهم 
و�أحفظ وطننا من �لوباء، و �منحنا 
و�لحتاد  و�لوقاية  �لوعي  �ضبل  كل 

لتجاوز �ملحنة.

�مل�صاجد وبد�يات �لعالج �لروحي زمن �لوباء 

تتجه الكثري من الدول الإ�سالمية 
لفتح امل�ساجد بعد غلقها زمن وباء 

كورونا،وقد اأقدمت ال�سلطات 
اجلزائرية على اتخاذ قرار الفتح 
التدريجي مع اأخذ الحتياطات 
الوقائية،وحتتاج العملية لتجند 

اللجان الدينية واملتطوعني لإجناح 
العودة والربتوكول الوقائي.

م�ساهمة

بقلم د.وليد بوعديلة
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منطقة  جمل�س  يف  طرح  اقرتاح  بعد     
1957م،   /11/  17 يف  املنعقد   )1( رقم 
على  ي�شتمل  قانون  و�شع  يت�شمن  الذي 
خا�س  اآخر  وف�شل  باجلنود،  خا�س  ف�شل 
باملدنيني، ا�شتح�شن املجل�س هذا االقرتاح، 
بني  من  منتخبة  جلنة  اإىل  االأمر  واأ�شند 
اأع�شاء،  اأع�شاء املجل�س ترتكب من خم�شة 
ع�شكريان،  ومالزمان  �شيا�شيان،  مالزمان 
املنطقة  �شباط  من  �شابط  عليهما  ي�رشف 

ان يعر�س  ي�شرتكون يف و�شع ذلك على 
على املجل�س يف اآخر جل�شة من جل�شاته 
ويتخذه  فيه،  النظر  بعد  عليه  ليوافق 
مف�شل  وهو  للمنطقة،  داخلي  كقانون 

كما ياأتي:

املق�سود من العقوبات: 

اجلندي  تاأديب  العقوبات  من  يق�شد 
وتهذيب اأخالقه، وحتذير غريه من مغبة 
الوقوع يف نف�س اخلطاأ، والعقوبة اأعظم 
للمعاقب،  ع�شة  الأنها  العفو  من  فائدة 
العفو فكثريا ما يكون  اأما  وعربة لغريه، 
باالأوامر،  واال�شتهانة  للفو�شى،  بابا 
احلدود  على  بالتعدي  املباالت  وعدم 
تتطلب  طاحنة  حرب  يف  ونحن  خا�شة 

الوئام، والوحدة والنظام.

عقوبات �سغار ال�سباط:  

بواجبه،  يقم  مل  م�شوؤول  كل  كتابة  1-ينذر 
العمل  عن  ذلك  بعد  ويوقف  ثانيا،  يبدل  ثم 

اخلا�س.
دونه  هو  من  اإىل  امل�شوؤولني  اإ�شاءة  2-متنع 
مطلقا،  واجلنود  امل�شوؤولني  من  الرتبة  يف 
من  اإ�شاءته  عن  اأوال  يالم  بالل�شان  واالإ�شاءة 
واإن تكرر منه ذلك  االأعلى منه رتبة،  طرف 
االإ�شاءة  اأما  الع�شكري،  املجل�س  اإىل  يحال 
باليد يبدل حينا وت�شجل عليه غلطة، ثم اإن 

تكرر منه يحال اإىل املحكمة الع�شكرية.
3-اليجوز الأي مهما كانت رتبته اأن يخفي اأي 
تقرير ي�شلم اإليه ب�شفة نظامية من غري در�س 
اأو اإقناع �شاحبه وكل من يظهر منه مثل هذه 
واإن  الع�شكري،  املجل�س  اإىل  يحال  الغلطة 
كان التقرير عن اأمر �شغري يقنع اجلندي بعد 

جمع طابور وي�شجل اقناعه.
يفر  اأن  امل�شوؤولني  من  مل�شوؤول  4-اليجوز 
منه  وقع  ومن  املعركة،  حال  جنوده،  عن 
ذلك يوقف عن عمله ثم يحال اإىل املجل�س 
عن  احلقيقية  البيانات  ثبوت  بعد  الع�شكري 

فراره.
النظامية،  االأوامر  تطبيق  يف  5-التهاون 
�شاحبها  يعاقب  الر�شمية،  والقرارات 
باالإنذار اأوال، فاإن تكرر منه ذلك ثانيا يبدل، 

وباالإيقاف ثالثا.
6-يعاقب كل من ظهر مبظهر التحيز، اأو ما 
يدل على العن�رشية، وعدم العدل واالإن�شاف 
بالتبديل اأوال مع ت�شجيل غلطته، ثم باالإيقاف 

ثانيا.
عقوبات خا�شة باجلنود:

م�شوؤول،  اأي  �شد  العنف  ا�شتعمال  1-مينع 
هذه  �شاحب  وعقاب  وجهه،  يف  التطلع  اأو 
اجلرمية، نزع ال�شالح، بعد التوبيخ، وتبديله 
من كتيبة اإىل اأخرى، فاإن تكرر منه ذلك ينذر، 

ويف الثالثة يحال اإىل املجل�س الع�شكري.
كل جندي  ويعاقب  االإ�شاءة مطلقا،  2-متنع 
اأ�شاء الأخيه بالل�شان، باأعمال غري عادية، اأما 
اإذا كانت االإ�شاءة باليد يوبخ عنها، واإن تكرر 
فباملحاكمة يف  اأ�شهر  �شتة  بعد م�شي  تقبل 

جمل�س ع�شكري.

3-يحال اإىل جمل�س ع�شكري كل من خالف 
االأوامر اأو رف�س تنفيذها.

4-يعاقب كل من فر من املعركة، من التوبيخ 
اإىل املوت بعد املحاكمة.

5-كل من خرج عن كتيبته اأو فوجه بغري اإذن 
يعد فارا، وينزع منه ال�شالح، ثم ير�شل بدوره 
اإىل الكتيبة التي خرج عنها، وهناك يقع عليه 

االإنذار االأول، وباملحاكمة ثانيا.
6-يحال اإىل جمل�س ع�شكري كل جندي �شيع 

�شالحا اأو جزءا منه، ويعاقب على ذلك من 
التوبيخ اإىل االإعدام، اإن ثبت تفريطه.

احلرا�شة  يف  تهاون  من  كل  7-يعاقب 
باالإعدام، بعد املحاكمة اإن ثبتت عليه بينة، 
االأول،  باالإنذار  يرف�شها  من  كل  يعاقب  كما 

ويراعى يف ذلك حالته.
8-يعاقب كل من يك�شف اأ�رشار اجلي�س بعد 

املحاكمة باالإعدام.
اأو  العن�رشية  مبظهر  يظهر  من  9-كل 
الكراهية،  تثري  باألفاظ  يتلفظ  اأو  احلزبية، 
اأوال، واإن تكرر  اأمام اجلنود  يعاقب بالتوبيخ 
اإىل  ويحال  كتيبته،  من  حينا  ينقل  ثانيا  منه 

املجل�س الع�شكري اإن ظهرت منه ثالثا.
منه،  ينزع  ب�شالح  غريه  يهدد  من  10-كل 

ويكون احلكم عليه من التوبيخ اإىل االإعدام.
وثبتت �شحته  باملر�س  يتظاهر  11-كل من 
ب�شهادة طبية يوبخ اأوال، وينذر ثانيا، ويحال 

اإىل املجل�س ثالثا.
الكاذب  ويعاقب  مطلقا،  ممنوع  12-الكذب 

بالتوبيخ، واالإنذار.
13-ال حق للعاجز يف ال�شالح الع�رشي.

بغري  اأو  �شبب  لغري  النار  يطلق  من  14-كل 
واإن  العادية،  الغري  باالأعمال  يعاقب  اإذن، 
تكرر منه ذلك ينزع منه ال�شالح، ويعطى له 

�شالح اأقل منه فاعلية.
واخلرطو�س  املالب�س  ي�شيع  من  15-كل 

يعاقب بالتوبيخ اأوال، واالإنذار ثانيا.
16-يعاقب كل من يتدخل يف �شوؤون املدنيني 
ثانيا  وباحلرا�شة  اأوال،  باإنذار  اإذن  غري  من 

وباالإبعاد ثالثا. 
17-يعاقب كل من يتهاون بال�شالة، بالتوبيخ 

اأوال واحلرا�شة، ثم باالإنذار ثانيا.
18-كل م�شوؤول فرقة اأو كتيبة ميكث مبكان 
يخ�ش�س  اأن  �شيء  كل  قبل  عليه  يجب  ما، 
اجلنود  الختالء  ال�شكان،  عن  بعيدا  مكانا 
فيه، ثم يعلم اجلنود بذلك، ومن عرث عليه يف 

غري هذا املكان املعني، يعاقب باحلرا�شة.
19-مينع اجلندي من لبا�س املدنيني، اإال اإذا 
اأو كان يحمل  النظام،  كلف بعمل من طرف 
معه رخ�شة، ويعاقب املخالف باأعمال غري 
واالخباري  ال�شيا�شي  امل�شوؤول  اأما  عادية، 
ثانيا،  وبالتبديل  اأوال،  كتابة  فباالإنذار 

واالإيقاف ثالثا.
موؤونة  اأو  لبا�س  اأخذ  من  اجلندي  20-مينع 
من غري نظام، ويعاقب املخالف باحلرا�شة 
اأوال، وبالتوبيخ ثانيا، اإن تكرر منه ذلك، بعد 

نزع ما اأخذه.
21-يعاقب امل�شو�س بالتوبيخ واالإنذار ح�شب 

ت�شوي�شه، ثم باملحاكمة اإن تكرر منه ذلك.
للم�شوؤول  اأن  غري  ممنوع،  الر�شائل  22-فتح 
اأن يفتح ر�شائل من هو دونه يف الرتبة بوجه 
ال�شفة  بغري هذه  اعتدى  ومن  الرقابة 
كان  اإن  ع�شكري  مبجل�س  يعاقب 
كان  اإن  واالإنذار  وبالتوبيخ  م�شوؤوال، 

جنديا.
عليها  يعاقب  بالربيد  23-اال�شتهانة 
كان  اإن  ع�شكري،  مبجل�س  املفرط 
بريدا ر�شميا واإن كان عاديا فبالتوبيخ 

واالإنذار.

عقوبات املدنيني:

اوامر  يرف�س  مدين  كل  1-يعاقب 
ثانيا،  وبالتوبيخ  اأوال،  بغرامة  اجلي�س 
واالإنذار ثالثا، وح�شب ما يراه امل�شوؤول 

ال�شيا�شي.
2-مينع القيام باأعمال مناق�شة الأعمال 
اأمر  التي  الطرق  كاإ�شالح  اجلي�س، 
اجلي�س بتهدميها، ويعاقب املعتدي بغرامة، 
واملت�شبب االأول ي�شجن �شهرا، واإن تكرر منه 

ذلك يعدم.
االأخبار  ترويج  عليه  ثبت  من  3-يعاقب 

املكذوبة، مبجل�س ع�شكري.
املغامرين  عند  عامل  كل  مقاومة  4-يجب 
ثم  اأوال،  باالإنذار  معهم  يتعامل  من  وكل 

بالغرامة ثانيا، ثم باملحاكمة بعد ذلك.
5-مينع الرحيل مطلقا كما يعاقب املت�شبب 
على  اإرغامه  بعد  باملحاكمة  الرحيل،  يف 

الرجوع.
اإىل  الذهاب  على  عزم  من  كل  6-يعاقب 
امل�شوؤولون،  يراه  ما  ح�شب  بغرامة  فرن�شا، 
من  يحمله  ما  وكل  االأوراق،  منه  وتنزع 

البيانات.
اال�شتعمار  طرف  من  عليه  مقبو�س  7-كل 
يبوح باأ�رشار اجلي�س يحاكم بعد خروجه من 

ال�شجن.

8-كل من ثبتت عليه اخليانة يف مال اجلي�س، 
يعدم بعد املحاكمة.

9-كل جلنة تتهاون يف تطبيق االأوامر ال�شادرة 
اأوال،  كتابة  باالإنذار  تعاقب  النظام  اإليها من 

ثم توقف عن العمل ثانيا ملدة �شهر.

مبهمتها  القيام  عن  عجزت  جلنة  10-كل 
يف  وذلك  منها،  العاجز  يعزل  اأو  تعزل، 
ال�شعب، ي�رشح لهم  اجتماع عام ي�شم جميع 

فيه اأ�شباب العزل.
يظهر  اللجان  م�شوؤول  عن  م�شوؤول  11-كل 
وا�شتعمال  االغرا�س،  مبظهر  ال�شعب  اأمام 
عن  �شهرا  يوقف  ثم  اأوال،  ينذر  العن�رشية، 

عمله ثانيا، ويعزل بعد ذلك.
12-كل من تعينت عليه امل�شوؤولية يرغم على 
يعترب  امتنع  واإن  غريه،  يوجد  مل  اإن  قبولها 

خائنا ويعامل معاملة اخلونة.
اللجنة  اأعمال  يخالف  من  كل  13-يعاقب 
باأعمال غري عادية، ثم بغرامة ح�شب ما يراه 

�شيا�شي الق�شمة.
اأو  اجلي�س،  موؤونة  نقل  يرف�س  من  14-كل 
بالغرامة  يعاقب  له،  ال�رشورية  امل�شاعدة 

املنا�شبة.
املعينة  احلرا�شة  يرف�س  من  15-يعاقب 
اأما  ثانيا،  وباملحاكمة  اأوال،  بالغرامة 

املتهاون فيعاقب بال�شجن �شهرا.
اختال�س  يف  يت�شبب  اأو  يفرط  من  16-كل 
ما  تعوي�س  على  يرغم  اجلي�س،  ممتلكات 

اأتلفه.
اإيذاء  17-كل مدين ي�شدر منه ما يدل على 
اأوال،  بال�شجن  يعاقب  النظام  اأو  اجلي�س 

ح�شب جرميته، وباملحاكمة ثانيا.
اأو�شاط  يف  امل�رش  الغري  18-امل�شو�س 
ويحاكم  ثانيا،  وي�شجن  اأوال،  ينذر  ال�شعب، 

ثالثا.
املعينة،  والتربعات  اال�شرتاكات  19-توؤخذ 
قهرا على كل من ميتنع عن دفعها، اإن اأمكن 

واإال فليعامل معاملة اخلونة.
20-كل من يقوم بدعاية �شد مبادئ الثورة، 
اأو يزرع الف�شل يف اأو�شاط ال�شعب، يلقى عليه 

القب�س حاال، ويحاكم.
وال  للنظام،  ملكا  العمومية  21-االأرا�شي 
من  برخ�شة  اإال  فيها  الت�رشف  الأحد  يجوز 
اجلي�س وكل من يت�رشف بغري اإذن، اأو يدعي 
العريف  اأما  منا�شبة،  بغرامة  يعاقب  ملكيتها 
فهو مباح لل�شعب مامل يحدث فيه نزاع، يجب 
على امل�شوؤول ال�شيا�شي اأن يخرب املت�رشفني 

فيه باأن ت�رشفهم فيه وقتي.
هو  كما  العدو ممنوع،  اإىل  الغرامة  22-دفع 
مقرر يف القانون االأ�شا�شي للثورة، 
القانون  على  املعتدى  ويعاقب 
املت�شبب   « التف�شيل:  هذا  ح�شب 
القب�س  عليه  يلقى  دفعها  يف 
منه  يوؤخذ  واملعتدى  ويحاكم، 

مقدار ما دفعه.
بطاقة  يجدد  من  كل  23-يعاقب 
املنا�شبة،  بالغرامة  التعريف 

واملت�شبب يف ذلك يحاكم.
دفع  عن  ميتنع  من  كل  24-يحاكم 

الغرامة.
الدين  مبادئ  مي�س  من  25-كل 
وتطبق  حاال،  االإ�شالمي يحاكم 

عليه االأحكام االإ�شالمية.
الر�شائل  يفتح  من  كل  26-يعاقب 

مبجل�س ع�شكري.
بالربيد  املتهاون  27-يعاقب 
م�شوؤول  يراه  ما  ح�شب  بال�شجن 
االت�شال واالخبار، هذا اإن مل ي�شيع 
الربيد، اأما ان ت�شبب يف �شياعه فيحاكم يف 

جمل�س ع�شكري.
واملرت�شح  مطلقا،  ممنوعة  28-االنتخابات 
خونة،  كلهم  اإليها،  الداعي  اأو  لالنتخابات، 

يجب اإعدامهم ال غري.

تاأديب  العقوبات  من  " يق�سد 
اجلندي وتهذيب اأخالقه، 

وحتذير غريه من مغبة الوقوع 
يف نف�س اخلطاأ، والعقوبة اأعظم 

فائدة من العفو لأنها ع�سة 
للمعاقب، وعربة لغريه، اأما العفو 

فكثريا ما يكون بابا للفو�سى، 
وال�ستهانة بالأوامر، وعدم 

املبالت بالتعدي على احلدود 
خا�سة ونحن يف حرب طاحنة 

تتطلب الوئام، والوحدة والنظام  "

جمل�س  يف  طرح  اقرتاح  "  بعد 
منطقة رقم )1( املنعقد يف 17 /11/ 
قانون  و�سع  يت�سمن  الذي  1957م، 
ي�ستمل على ف�سل خا�س باجلنود، 

وف�سل اآخر خا�س باملدنيني، 
ا�ستح�سن املجل�س هذا القرتاح، 

واأ�سند الأمر اإىل جلنة منتخبة من 
بني اأع�ساء املجل�س ترتكب من خم�سة 
اأع�ساء، مالزمان �سيا�سيان، ومالزمان 
ع�سكريان، ي�سرف عليهما �سابط من 

�سباط املنطقة ي�سرتكون يف و�سع 
ذلك على ان يعر�س على املجل�س يف 
اآخر جل�سة من جل�ساته ليوافق عليه 

بعد النظر فيه" 

ن�سر الدكتور علي تابليت 
مقال يف جملة امل�سادر التي 

ي�سدرها املركز الوطني 
للدرا�سات والبحث يف 

احلركة الوطنية وثورة اأول 
نوفمرب 1954م، وبالنظر 
للمحتوى الرثي واملادة 

التاريخية التي احتواها 
هذا املقال باعتبار اأن جممل 
ما احتواه عبارة عن وثائق 

اأر�سيفية تعود ملكيتها 
جلي�س التحرير الوطني، 

ارتاأيت اليوم يف هذه العدد 
من جريدة الو�سط اأن 

اأعيد ن�سر قانون العقوبات 
الداخلي الذي كتبه ال�سهيد 

النقيب حيحي املكي قائد 
املنطقة الأوىل وال�سابط 

الأول يو�سف يعالوي، حتى 
ي�ستفيد قراء اجلريدة من 

مطالعتهم لهذا القانون 
ويدركوا جيدا امل�ستوى 

التنظيمي الذي بلغته الثورة 
اجلزائرية. 

من وثائق جي�س التحرير الوطني

قانون �لعقوبات �لد�خلي يف �ملنطقة �لأوىل من �أور��س �لنمام�شة

بقلم الأ�ستاذ فرحاين
 طارق عزيز
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ال�سهيد تعليمه بالرتدد على جامع �سيدي بن  بداأ 
ثم   ، الكرمي  القراآن  تعلم  اأين  تب�سة  �سعيد مبدينة 
العلماء  جلمعية  التابعة  التهذيب  مبدر�سة  التحق 
عليها  ي�رشف  كان  و   ، اجلزائريني  امل�سلمني 
وفيها  التب�سي«  العربي  »ال�سيخ  الآخر  ال�سهيد 
العربية  اللغة  مبادئ  ا�سوايحي  علي  ال�سهيد  تعلم 
»مدر�سة  الفرن�سية  باملدر�سة  تعليمه  زاول  كما   ،
البتدائية  ال�سهادة  على  فيها  حت�سل  و  الذكور« 
ولكنه   ، املتو�سط  بالتعليم  لاللتحاق  اأهله  مما   ،
�رشعان ما اأرغم على التوقف عن الدرا�سة فيها، 
اعتقال  ب�سبب   1950 �سنة  مار�س  �سهر  ذلك يف  و 
اأخيه الأكرب »نور الدين ا�سوايحي« ، بعد انك�ساف 
بحادثة  عرف  ما  اإثر  على  ال�رشي  التنظيم  اأمر 
»تب�سة » اأو حادثة »خياري ارحيم » بن مدينة تب�سة 
الذي كان من املنا�سلني البارزين يف املدينة وكان 
م�سوؤول للحركة الوطنية و املنظمة اخلا�سة فيها ، 
وب�سبب ارتباطه الوثيق بالع�سو القيادي املف�سول 
، عوقب  عن احلركة ملني دباغني و تعاطفه معه 
اأ�رشار  باإف�ساء  ،فاتهم  احلركة  قيادة  طرف  من 

املنظمة لل�رشطة.
املنظمة  اأع�ساء  »من  اأ�سوايحي  الدين  »نور  كان 
اخلا�سة ، مهيكل يف خلية يراأ�سها ال�سهيد »فار�س 
يحي« ، و ملا األقي عليه القب�س ، متت حماكمته و 
حكم عليه بعامني �سجنا و مائة األف فرنك غرامة 
و خم�س �سنوات نفي و خم�س �سنوات حرمان من 

احلقوق املدنية .

تربية وت�أهيل

يف  مبكرا  منخرطا  ا�سوايحي  علي  ال�سهيد  كان 
�سفوف الك�سافة الإ�سالمية و كان ين�سط يف فوج 
يوؤطره » اأحمد �ساو�س ال�رشيف » ، يف تلك الفرتة 
ال�سعب  معاناة  على  ال�سهيد  عينا  تفتحت  بالذات 
و  الف�سيلة  تعلم  وفيها  الوطنية  وعلى  اجلزائري 
كان  فقد   ، الت�سحية  حب  و  الإيثار  و  الإخال�س 
الفتى دوما يف الطليعة ملا حباه اهلل من نعم الذكاء 
منذ  للعيان  ظهرت  خ�سائل  وهي  النظر  وبعد 
نعومة اأظافره،كما لعب ال�سهيد يف �سف الأ�سبال 
التابع للفريق الريا�سي املحلي امل�سمى » ال�سبيبة 

الإ�سالمية الريا�سية ملدينة تب�سة«.
هو  و  بالعائلة  التكفل  م�سوؤولية  ال�سهيد  حتمل 
اأو�ساع  بداأت  فقد   ، الثاين  عقده  يتم  مل  �ساب 
اأخيه »نور الدين »، و مل  العائلة ت�سوء بعد �سجن 

يكن اأمامه غري ال�سعي لإعالة العائلة و التكفل 
واأمام   ، ال�سعبة  الأيام  تلك  يف  باحتياجاتها 
اخلياطة  حمل  ال�سهيد  باع  احلاجة  �سغط 
العائلي و حمتوياته و قفل قا�سدا مدينة عنابة 
�سعيا لتو�سيع الرزق ، و يف عنابة وا�سل ممار�سة 
حرفة العائلة » اخلياطة » و لكنه مل يطل مقامه 
اأهرا�س  �سوق  مدينة  اإىل  متجها  فغادرها  فيها 
اأين التاأم �سمله ب�سديقه »ح�ساين اأح�سن« الذي 
كان على �سابق معرفة و �سداقة وطيدة به ، ملا 
كان يعمل جنارا مبدينة تب�سة قبل مغادرته لها 

قا�سدا �سوق اهرا�س .
الن�سمام للثورة

اح�سن  ح�ساين   « هذا  �سديقه  طريق  عن  و 
من  الثاين  الأ�سبوع  يف  للثورة  ال�سهيد  انظم   «
�سهر �سبتمرب 1955 يف مدينة »�سوق اأهرا�س »، 
التب�سري  و  الأ�سلحة  جلب  ن�ساطه  كان جمال  و 
يف  لها  الدعاية  و  املقد�سة  الثورة  بر�سالة 
املدينة و املناطق املحاذية لها ، وملا انك�سف 
التحق   ، العدو  جي�س  خمربي  طرف  من  اأمره 
باجلبل واأ�سبح ع�سوا يف �سفوف جي�س التحرير 
الوطني بجنب رفاقه »اح�سن ح�ساين« و »الطيب 

بورا�س« و »رابح نوار« و غريهم كثري ، واأدى مهامه 
املتمثلة يف جلب الأ�سلحة و الذخرية من احلدود 
و من العا�سمة التون�سية على اأكمل وجه ، و ذلك 
ما �سهد به قادته وقد عرف باخلفة و احليوية و 

التفاين .
»ال�رشيف  اأخوه  التحق  الطلبة  اإ�رشاب  وخالل 
العائلة  ، مما عر�س  التحرير  » بجي�س  ا�سوايحي 
الإذلل  و  القهر  اأنواع  اأق�سى  و  الت�رشيد  و  للنهب 

املمار�س من قبل العدو �سد اأ�رش الثوار .

املنطقة  اإىل  ال�سهيد  انتقل   1958 �سنة  يف 
مهمة  يف  الوطني  بالرتاب  ال�رشقية  ال�سحراوية 
 ،« بلقا�سم  »كرمي  من  باأمر  ت�سكلت  فرقة  �سمن 
مهمة  حتولت  ثم   ، ايدير«  »للرائد  قيادتها  اأ�سند 
»الأهقار«  جبال  يف  اجلنوب  اأق�سى  اإىل  الفرقة 
رقي  و   ،  « فزان   « وبعد مدة عادت عن طريق   ،
ال�سهيد »علي ا�سوايحي« بعد هذه املهمة اإىل رتبة 
�سابط ، و كان احلنني اإىل الأهل قد ا�ستد بال�سهيد 
ف�سارع اإىل النتقال اإىل تامغزة باحلدود التون�سية 
هو  كان  »الذي  املداين   « اأخيه  اأخبار  عن  باحثا 
الأخر يف �سفوف جي�س التحرير وكانت اأخباره قد 

انقطعت عنه ملدة.

ع�سوا يف قي�دة الولية الأوىل

الأوىل  الولية  قيادة  يف  ع�سوا  ال�سهيد  اأ�سبح 
العقيد  قيادة  حتت   ، بالتموين  مكلفا  بتون�س 
اأحمد   « العقيد  بعده  من  و   « لعموري  »حممد 
انواورة » ، و توىل كذلك م�سوؤولية مركز التموين 
جلي�س التحرير« بتاجروين » باحلدود التون�سية 

لفرتة ق�سرية .
رائد  رتبة  اإىل  الأركان  هيئة  قبل  من  رقي  كما 
الوطني  املجل�س  لع�سوية  تلقائيا  اأهله  مما   ،
للثورة اجلزائرية ، و يذكر اأنه اأثناء انعقاد دورة 
 ، للثورة اجلزائرية بطرابل�س  الوطني  للمجل�س 
دخول  �رشورة  على  امللحني  من  ال�سهيد  كان 
م�ساركة  و  الوطني  الرتاب  اإىل  الثورة  قيادة 

ال�سعب همومه و �سموده .
مب�سوؤولية  اإليه  1960،عهد  �سنة  جوان  �سهر  يف 
اأحلك  يف  ذلك  كان  و   ، الأوىل  الولية  قائد 

الظروف التي مرت بها.
قبل التنقل من تون�س اإىل الولية الأوىل ، �سكل 

ال�سهيد فرقة من اجلنود ملرافقته وقادها بنف�سه 
يف  عنه  بالنيابة  لعجال«  »م�ساين  رفيقه  مكلفا   ،

حالة ا�ست�سهاده .
رغم اأن الطريق كان �ساقا و وعرا، اإل اأن ال�سهيد 
خط  متحديا  الهدف  اإىل  الو�سول  على  اأ�رش 
موري�س املكهرب و املحفوف بالألغام ، م�ستهينا 
بكل الأخطار و املجازفات اإىل اأن ا�ستقر به املقام 
يف قمة جبل »را�س فورار« بغابة » لرباجة و بني 

ملول« ، اأين يتواجد مركز قيادة الولية الأوىل .

اأوىل مه�م الق�ئد اجلديد

هو  للولية  اجلديد  القائد  به  قام  ما  اأول  كان 
اإمكانياتها  على  والوقوف  املناطق  تفقد  زيارات 
ل�سكاوي  وال�سماع  القتالية  وحداتها  قدرات  و 
املجاهدين فيها ، واآمله اأميا اإيالم ما �سمعه من 
بع�س املجاهدين عن ممار�سات بع�س امل�سوؤولني 
مبعنويات  جهل  عن  اأ�رشوا  الذين  ال�سابقني 
تاأ�سف  كما   ، املرابطني  ال�سابرين  املجاهدين 
كثريا ملا وجد عليه حال بع�س املناطق التي اأباد 

فيها العدو املجاهدين ، و مل يبق بها غري بع�س 
اجلنود الناجني باأنف�سهم .

بعد تقييم الو�سع دعا امل�سوؤولني اإىل اجتماع تلقى 
فيه عر�س حال عن الأو�ساع يف كافة مناطق الولية 
، ثم اأ�سدر تعليمات للم�سوؤولني ملجابهة الأو�ساع 
 ، املتوفرة  والإمكانيات  املعلومات  حدود  يف 
ومدربني   ، للجي�س  مراقبني  بتعيني  �رشيعا  فقام 
 ، الف�سائل  و  الكتائب  م�ستوى  يف  ال�سالح  على 
�سغرية  جمموعات  يف  بالتوزع  الكتائب  اأمر  كما 
ملجابهة  اأفراد  ع�رشة  اأفرادها  عدد  يتعدى  ل 
احلملة املدمرة جلنود احللف الأطل�سي ، و وجه 
تعليمات بخ�سو�س تنظيم مقادير و كيفيات متوين 

املجاهدين و التكفل باجلرحى و املر�سى.
اجتماعا  عقد   ، باأ�سبوعني  الجتماع  ذلك  بعد 
الولية  اإطارات  و  املناطق  م�سوؤويل  �سم  عاما 
لدرا�سة الأو�ساع يف ظل احلملة ال�رش�سة الرهيبة 
امل�سماة هجمة »احللف الأطل�سي« ، و قد ح�رش 
و  الزبريي  الطاهر  الرائد  من  كل  الجتماع  هذا 
حممد ال�سالح بن عبا�س و حممد ال�سالح يحياوي 
 ، اآخرين  قادة  و  الواحد  عبد  و  جاليل  عثمان  و 
م�سوؤولييها  تعيني  و  املناطق  هيكلة  اإعادة  وتقرر 
ال�سهداء مب�سوؤولني جدد يف كل  القادة  تعوي�س  و 
بع�س  درا�سة  متت  كما   ، امل�ستويات 

الق�سايا التنظيمية للولية .
بداأ  الع�سيبة  الظروف  تلك  خ�سم  يف 
املجاهدين  نفو�س  يف  يربق  الأمل 
بل   ، الكثري  الداخل  يف  عانوا  الذين 
خريا  ي�ستب�رش  منهم  الكثري  اأ�سبح 
للولية  تعيد  قد  التي  القادمة  بالأيام 
بريقها و عنفوانها ، و لكن اأيام الأمل 
مل تطل ، فقد جند العدو قوة ل ح�رش 
لها للق�ساء على قائد الولية و رفاقه 
»بني  و  »لرباجة«  اإىل غابة  و اجتهت 

ملول » بكامل عدتها و عتادها .

معركة »اأم�ن احمد اون�سر«

عرفت هذه املعركة ال�سهرية مبعركة 
يوم  وقعت يف  اون�رش«،  احمد  »اأمان 
بتحليق  بداأت   ،  1961  /  02  /  07
ثم  املنطقة  يف  املقنبلة  الطائرات 
على  القنابل  من  حمولتها  اإفراغ 
الولية و مركز الت�سال  مركز قيادة 
و م�ست�سفى الولية ، يف هذه املعركة 
الغري متكافئة رد رجال جي�س التحرير الوطني و 
كان عددهم يقارب 300 جماهد على الطائرات 
 ، مواقعهم  عن  مدافعني  �سالح  من  عندهم  مبا 
داخل  املظليني  باإنزال  العدو  مروحيات  وقامت 
حتت  امل�ساة  اجلنود  خلفهم  تقدم  و   ، الغابة 

تغطية من �سالح املدفعية .
تفطن قادة جي�س التحرير اإىل و�سعهم اخلطري، 
فقد مت تطوق مواقعهم باآلف اجلنود من امل�ساة 
و املظليني ، و يف احلني بداأت ال�ستباكات يف كل 

جهة وحمي وطي�س املعركة التي ا�ستمرت حتى 
املجاهدون  متكن  ،حينها  ليال  العا�رشة  ال�ساعة 

من فك الطوق واخلروج من احل�سار .
النزوح اإىل غرب »واد امل�«

»ليال  ا�سوايحي  علي   « ال�سهيد  القائد  اجتمع 
اأمثال  من  الغابة  باأ�رشار  العارفني  من  مبعاونيه 
و »فرحاتي  بكرون«  »اأحمد  و  »ال�رشيف جاليل« 
تقرر  ثم   ، الو�سع  خطورة  تدار�سوا  و  حممد« 
لتفادي  حماولة  يف  املا«  »واد  غرب  اإىل  النزوح 
ال�سطدام مع القوة الهائلة املدعمة باملدفعية 
و الطائرات، و يف �سباح 08 / 02 / 1961 ، تقدم 
الثالثة  املراكز  على  زاحفا  العدو  جي�س 
قد  املجاهدون  كان  التي  الولية  لقيادة 
 « موقعي  يف  متركزوا  و   ، ليال  اأخلوها 
 « غرب  اأون�رش«  اأحمد  »ماء  و   « تينمر 
القادة  اجتمع  الليل  بحلول  و   ، املا«  واد 
اأمام  اأنه  راأوا  و  ال�سعب،  املوقف  لتقييم 
اإغالق العدو لكل املنافذ ، مل يبق لهم غري 
فانت�رشت  العدو،  مع  والت�سادم  املواجهة 
فتح  �سيدي  »واد  بني  املجاهدين  ف�سائل 
يف  و   ، القتال  منتظرة  املا«  »واد  و  اهلل« 
ف�سائل  توجهت   1961  /  02  /  09 �سباح 
منهم لال�ستطالع ، فا�ستبكت من جديد مع 
القوات الفرن�سية ، و يف تلك الآونة اندلعت 
و  الفرن�سي  اجلي�س  بني  �سديدة  معركة 
املا«  »واد  غرب  املرابطني  املجاهدين 
الذي  ا�سوايحي«  »علي  ال�سهيد  بقيادة 
الركبة  م�ستوى  على  بالغة  بجروح  اأ�سيب 
اأعاقته عن التحرك لي�سطر اإىل الحتماء 
ب«�سعبة« يف موقع املعركة، ، ثم كتبت له 
ر�سا�سه  كان  و   ، الوطن  �سبيل  ال�سهادة يف 

م�سوبا باجتاه طائرة العدو .

نه�ية املعركة

الظالم  حلول  حتى  القتال  يف  الثوار  ا�ستب�سل 
يف  و  كيمل  �سوب  منهم  الناجون  ان�سحب  و 
اجتاهات اأخرى ، و كانت ح�سيلة املعركة ثقيلة 
قائد  منهم   ، �سهيدا   98 فيها  �سقط  ، فقد  جدا 
الولية و ال�سهداء »فرحاتي حممد بن الدراجي« 
اإ�سافة  عباب�سة«  و«ال�سعيد  قوجيل«  »ميلود  و 
اإىل »براهيم كابرين« و »قوارف خل�رش« و »عبد 
العزيز ع�سي« اإىل جانب »احمد خو�سة« و«لزهر 
»اأحمد �سكريت«  قوجيل« و »ال�رشيف جاليل« و 
 30 يقارب  ما  جرح  عن  املعركة  اأ�سفرت  كما 
»الطاهر  العقيد  منهم  املجاهدين  من  جريحا 
و«الطيب  الدراجي«  ال�سالح  و«حممد  الزبريي« 
�رشاوي«  و«ميلود  نوا�رشي«  و«مو�سى  باليل« 
ال�سديقني  من  اأ�سمائهم  نذكر  مل  ممن  كثري  و 

ال�سادقني.
خ�س�ئر العدو 275 قتيال

اأما خ�سائر العدو فقد اأذاع » راديو مونتي كارلو« 
اأن خ�سائر اجلي�س الفرن�سي قدرت ب 275 قتيال 
و عدد هائل من اجلرحى ، و قد روى بع�س ممن 
ح�رشوا املعركة اأن عدد قتلى العدو جتاوز 500 
و  القتلى  تنقل  ظلت  املروحيات  اأن  و   ، قتيل 

اجلرحى لأيام بعد املعركة .
الطاهرة  ال�سهيد  جثته  الحتالل  قوات  نقلت 
اإىل م�سقط راأ�سه بتب�سة وعر�ستها اأمام ال�سكان 
الأثر  املهول  املنظر  ذلك  يحدث  اأن  يف  اأمال   ،
 ، ال�ست�سالم  اإىل  يدفعها  و  الأنف�س  يف  العميق 
»الأورا�س  �سماء  يخل  مل  وهكذا  هيهات.  لكن  و 
الن�سف  و  �سنوات  ال�سبع  طيلة   « النمام�سة  ـ 
العدو  يقر  التي  الطاحنة  املعارك  دخان  من 
خا�سوها  الذين  الرجال  وبعزمية  ب�رشا�ستها 
املا�سيني  القرنني  كولونيالية يف  قوة  اأعتى  اأمام 
،فكان الكثري منهم نف�س طينة العظماء كال�سهداء 
قرين بلقا�سم و لزهر �رشيط و عبا�س لغرور . مت 
اختيار ال�سم اخلالد »علي �سوايحي« لت�سمية دار 
الثقافة بخن�سلة اعرتافا و متجيدا لل�سهيد قائد 

الولية بالنيابة اإبان الثورة التحريرية .

ولد ال�سهيد علي ا�سوايحي 
اأو �سوايعي كم� ينطقه 

البع�س ، يف 16 م�ر�س 1932 
مبدينة تب�سة من اأب ي�سمى 
زين الع�بدين بن حممد واأم 

تدعى اإبراهيمي العطرة 
بنت اأحمد ، ك�نت ع�ئلة 

ال�سهيد كبرية ، اإذ تتكون من 
16 اأخ� بني البنني و البن�ت .

تعترب الأ�سرة متو�سطة 
الأحوال امل�دية مق�رنة 
بب�قي الأ�سر اجلزائرية 

يف تلك الآونة ،فقد ك�نت 
متتهن حرفة اخلي�طة 

و الطرز ، مم� يدر عليه� 
مداخيل تكفي لتلبية 

متطلب�ت الأ�سرة.

»ال�سهيد الرائد »

علي ��شو�يحي قائد �لولية �لأوىل �أور��س �لنمام�شة

بقلم الإعالمي مب�ركي 
الربيعي

ا�سوايحي  علي  ال�سهيد  " ك�ن 
منخرط� مبكرا يف �سفوف الك�س�فة 

الإ�سالمية و ك�ن ين�سط يف فوج يوؤطره 
» اأحمد �س�و�س ال�سريف » ، يف تلك 

الفرتة ب�لذات تفتحت عين� ال�سهيد على 
مع�ن�ة ال�سعب اجلزائري وعلى الوطنية 

وفيه� تعلم الف�سيلة و الإخال�س و 
الإيث�ر و حب الت�سحية ، فقد ك�ن الفتى 

دوم� يف الطليعة مل� حب�ه اهلل من نعم 
الذك�ء وبعد النظر وهي خ�س�ئل ظهرت 

للعي�ن منذ نعومة اأظ�فره،كم� لعب 
ال�سهيد يف �سف الأ�سب�ل الت�بع للفريق 

الري��سي املحلي امل�سمى » ال�سبيبة 
الإ�سالمية الري��سية ملدينة تب�سة«   " 

الق�ئد  به  ق�م  م�  اأول  " ك�ن 
اجلديد للولية هو زي�رات تفقد 
املن�طق والوقوف على اإمك�ني�ته� و 
قدرات وحداته� القت�لية وال�سم�ع 
ل�سك�وي املج�هدين فيه� ، واآمله اأمي� 
اإيالم م� �سمعه من بع�س املج�هدين 

عن مم�ر�س�ت بع�س امل�سوؤولني 
ال�س�بقني الذين اأ�سروا عن جهل 
مبعنوي�ت املج�هدين ال�س�برين 

املرابطني ، كم� ت�أ�سف كثريا مل� وجد 
عليه ح�ل بع�س املن�طق التي اأب�د 

فيه� العدو املج�هدين ، و مل يبق به� 
غري بع�س اجلنود الن�جني ب�أنف�سهم "



اجلمعة 07 - ال�سبت 08 اأوت   2020  املوافـق  لـ 18 ذو احلجة   1441ه ريا�ضة10

عي�سة ق.

طويل  مو�سم  خامتة  كان  الذي 
عمراين  القادر  عبد  املدّرب  بداأه 
يوا�سل  اأن  قبل  الذهاب  مرحلة  يف 
فرانك  الفرن�سي  التقني  املهمة 
منه،  الثاين  الن�سف  خالل  دوما 
وكان حمبي وع�ساق اللونني الأبي�ض 
والأحمر حا�رضين يف املوعد بقوة 
اأين  اأم�ض،  اأول  �سهر  كان  والذي 
نوعها،  من  فريدة  بطريقة  احتفلوا 
اأ�سطح  اإىل  ال�سعود  خالل  من 
العا�سمية  الأحياء  يف  العمارات 

�سباب  لنادي  بت�سجيعها  املعروفة 
بلوزداد على غرار احلامة، روي�سو، 
على  واأقدموا  واملدنية  بلكور 
اإ�سعال عدد كبري من الألعاب النارية 
والتي اأ�سافت نكهة خا�سة لطريقة 
�سماء  اإ�سعال  خالل  من  الحتفال 
العا�سمة املقابلة للن�سب التذكاري 
مقام ال�سهيد التي حتولت اإىل ارتداء 

الأحمر يف اأروع واأبهى �سورة.
الفرن�سي  املدرب  عرب  جهته،  من 
عقب  �سعادته  عن  دوما  فرانك 
التي  الوطنية  البطولة  التتويج بلقب 
الفدرايل  املكتب  اجتماع  اأعلن 

بعد  البلوزدادي  للنادي  منحها 
وعدم  ر�سميا  املناف�سة  توقف 
جدول  مت�سدر  باعتباره  ا�ستكمالها 
الرتتيب، واعترب دوما يف ت�رضيحات 
اأنه  للفريق  الرم�سي  املوقع  مع 
مدة  يف  لقبني  حتقيق  �سهال  لي�ض 
لقبي  اإحراز  خالل  من  �سهرا   18
حيث  اجلمهورية،  وكا�ض  البطولة 
ا�ستكمال  لعدم  منزعج  اأنه  اعرتف 
اأر�سية  اللقب على  واإحراز  املو�سم 
امليدان، لكن اجلميع ملزم باحرتام 
الأيام  �سيناريو  ون�سيان  القوانني 
يف  وا�ستطرد  �رضيعا،  املن�رضمة 

اأنه �سيتم الحتفاظ  �سياق خمتلف، 
باعتبار  للفريق  باملجموعة احلالية 
اأجل  من  مواتية  غري  الظروف  اأن 
انت�سار  ظل  يف  التغيريات  اإحداث 
التوازن  جانب  اإىل  كورونا،  فريو�ض 
ميلكها  الني  ال�سلبة  واملجموعة 
تدعيم  اإىل  �سوى  حتتاج  ل  والتي 

نوعي يف بع�ض املنا�سب.
النادي  ا�ستعاد  منف�سل،  �سياق  يف 
زكريا  لعبه  ر�سميا  البلوزدادي 
بعد  الفريق  �سفوف  اإىل  دراوي 
وفاق  اإىل  مو�سمني  قبل  مغادرته 
على  الالعب  وقع  حيث  �سطيف، 

موا�سم  لثالثة  ميتد  الذي  العقد 
البطولة  اأم�ض مع املتوج بلقب  اأول 
جنحت  بعدما  املنق�سية،  الوطنية 
مع  جمعته  التي  املفاو�سات 
اأغلبية  مالكة  مادار  م�سوؤويل �رضكة 
اأ�سهم الفريق، وف�سل العودة اإىل بيته 
ال�سابق الذي يعرفه جيدا بعدما كان 

ميلك عر�سا اآخر من الفريق اجلار 
اإدارة  تعول  اأين  اجلزائر،  مولودية 
و�سط  وتقوية  دعم  على  ال�سباب 
للمواعيد  حت�سبا  الت�سكيلة  ميدان 
املو�سم  تنتظرها  التي  الكروية 
يف  امل�ساركة  مقدمتها  يف  املقبل 

مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا. 

احتفل اأن�سار فريق �سباب بلوزداد باللقب ال�سابع للبطولة الوطنية الذي توجوا به الأ�سبوع املنق�سي 
على عقب اإعالن املكتب الفدرايل يف اجتماعه الأخري اإنهاء املو�سم ومنح اللقب اإىل النادي البلوزدادي 
باعتباره مت�سدر جدول الرتتيب، حيث اأحرز ال�سباب اللقب ال�سابع من املناف�سة واأ�سبح على بعد لقب 
واحد عن الو�سيفني احتاد العا�سمة ووفاق �سطيف اللذان ميلكان ثمانية األقاب لكل منهما، حيث اأبهر 

واأبرع اأن�سار ال�سباب بطريقة الحتفال التي اعتمدوا عليها لالحتفال بهذا اللقب عرب الكاراكاج

دراوي يعود اإىل فريقه ال�سابق بعقد ميتد 3 موا�سم

كاراكاج عاملي الأن�ضار �ضباب بلوزداد احتفاال باللقب ال�ضابع
دوما: لي�س �سهال حتقيق لقبني يف 18 �سهرا و�سنحافظ على التعداد

اأعرب جمل�ض اإدارة نادي �سبيبة القبائل 
ا�ستيائه  عن  مالل،  �رضيف  بقيادة 
موؤخرا  راجت  التي  ال�سائعات  من 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب 
جذرية  تغيريات  اإجراء  اإمكانية  حول 
بطلب  امل�سري،  املكتب  م�ستوى  على 
العديد  وكانت  العليا،  ال�سلطات  من 
انتهاء  قرب  اأكدت  قد  التقارير  من 
بالنادي  احلايل  الإدارة  عالقة جمل�ض 
العليا  ال�سلطات  منح  بعد  القبائلي، 
العمومية  ال�رضكات  لإحدى  تعليمات 
وقال  النادي،  ملكية  على  باحل�سول 

ح�سابه  عرب  بيان  يف  القبائلي  النادي 
الر�سمي على "في�سبوك: "عك�ض ما مت 
املا�سية  القليلة  ال�ساعات  يف  تداوله 
معروفة،  �سفحات  عرب  �سائعات  من 
تود اإدارة �سبيبة القبائل اأن تنكر باأكرب 
الفرتاءات،  هذه  كل  احلزم  من  قدر 
النادي"،  م�سلحة  اأبدا  تخدم  ل  التي 
جميع  نطمئن  اأن  نريد  كما   " وختم: 
توا�سل  الإدارة  باأن  النادي،  حمبي 
العمل لال�ستعداد ملو�سم 2020ـ 2021، 

واأن كل �سيء ي�سري يف ظروف جيدة".
�سبيبة  نادي  اأعلن  اآخر،  �سياق  يف 

ال�ساب  الالعب  مع  تعاقده  القبائل 
اأمل  نادي  األعاب  �سانع  عريف  حذيفة 
"قدم  القبائلي:  النادي  وقال  الأربعاء، 
�سبيبة القبائل اخلمي�ض موهبته ال�سابة 
حذيفة عريف البالغ من العمر 19 عاًما 
الذي وقع على عقد ملدة 5 �سنوات"، 
اأقل  لفئة  "عريف لعب دويل  واأ�ساف: 
�سانع  مركز  يف  ين�سط  عاًما،   20 من 
خالل  كبري  ب�سكل  وتطور  الألعاب، 
اأكابر  رفقة  املا�سية  الثالثة  املوا�سم 

اأمل الأربعاء".
ق.ر.

يوا�سل �سباق التتويج بلقب الدوري القطري وهداف املو�سم

براهيمي ي�ضجل هدفه 13 ويقود الريان اإىل االنت�ضار
يوا�سل الالعب الدويل اجلزائري يا�سني 
النتباه رفقة  ولفت  التالق  براهيمي يف 
ثمينا  فوزا  اأهدى  اأين  الريان،  ناديه 
جمعتهم  التي  املقابلة  خالل  لزمالئه 
ال�سيلية  نادي  ال�سيف  اأمام  اأم�ض  اأول 
جنوم  دوري  من   20 اجلولة  حل�ساب 
بهدف  املباراة  انتهت  حيث  قطر، 
ميدان  متو�سط  �سجله  والذي  رد،  دون 
املنتخب الوطني بطريقة رائعة عندما 
الرواق  اأحد زمالئه من  اإىل  الكرة  مّرر 

منطقة  يف  اإليه  تعود  اأن  قبل  الأي�رض 
من  راوغ  جميلة  لعبة  بعد  العمليات 
املناف�ض  مدافعي  من  عدد  خاللها 
قيل اأن ي�سدد كرة ار�سية �سكنت �سباك 
ال�سيلية بعد مرور ثماين دقائق  حار�ض 
و�سمح  املقابلة،  انطالق  على  فقط 
رين  ملعب  ناجي  خلريج  الهدف  هذا 
منذ  التهديفية  غلّته  برفع  الفرن�سي 
اإىل  اجلاري  الكروي  املو�سم  انطالق 
جمموع 13 هدفا ويوا�سل على اإثر ذلك 

الدوري  هداف  لقب  على  التناف�ض  يف 
براهيمي  ولعب  املو�سم،  هذا  القطري 
اإنذارا  نال  حيث  كاملة  دقيقة  الت�سعني 
قبل خم�ض دقائق على نهاية اللقاء، اأين 
قل�سوا الفارق عن املت�سدر الدحيل اإىل 
على  جولتني  قبل  موؤقتا  واحدة  نقطة 
الكروي  املو�سم  عن  ال�ستار  اإ�سدال 
قمة  غدا  �سيلعب  الذي  وهو  قطر،  يف 

املو�سم اأمام ال�سد.
عي�سة ق.

وفاق  نادي  اإدارة  وّجهت 
اإىل  ر�سمية  مرا�سلة  �سطيف 
رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد 
واإعادة  التدخل  اأجل  من  تبون 
اأ�سحابه، حيث ت�رض  اإىل  احلق 
حقها  ا�ستعادة  على  الإدارة 
امله�سوم املتمثل يف احل�سول 
جدول  يف  الثاين  املركز  على 
املكتب  اإعالن  بعد  الرتتيب 
املناف�سة  توقيف  الفدرايل 
اجلزائر  مولودية  وتعيينه 
بلوزداد  �سباب  للبطل  و�سيفا 
املركز  يحتل  الوفاق  اأن  رغم 
املولودية  مع  منا�سفة  الثاين 
املباريات  اأف�سلية  وميلك 
وفارق  اأمامه  املبا�رضة 
الأهداف، ونا�سد جمل�ض ادارة 
وفاق �سطيف بقيادة عز الدين 
اجل  من  تبون  الرئي�ض  اأعراب 
ا�ستعادة  خالل  من  اإن�سافهم 
منحهم  وبالتايل  الثاين  املركز 
م�سابقة  يف  امل�ساركة  حق 
ولي�ض  اإفريقيا  ابطال  رابطة 
كاأ�ض الكاف مثلما اأراده اأع�ساء 
اعتمد  اأين  الفدرايل،  املكتب 
عنها  جنم  التي  قرارته  يف 

اجلهوية  على  الأخري  اجتماعه 
ورغبة الأ�سخا�ض ولي�ض تطبيق 
القوانني والعتماد على اللوائح 
الحتادية  عليها  ت�سري  التي 

اجلزائرية لكرة القدم.
ال�سطايفي  النادي  وطلب 
اأن�ساره  مطلب  حتقيق 
الإدارة  معه  تتقا�سمها  التي 
واملتعلقة باحل�سول على �رضكة 
وطنية ت�سري �سوؤون النادي الذي 
ومثل  اجلزائريني  اأفرح  لطاملا 
متثيل  اأح�سن  الوطنية  الألوان 
وهو املتوج بعدة األقاب حمليةـ 
اأحرز  باعتباره  وقارية  عربية 
لقب رابطة اأبطال اإفريقيا العام 
الإفريقي  ال�سوبر  وكاأ�ض   2014
يف  خام�ض  ومركز   2015 العام 
اأول م�ساركة جزائرية مبناف�سة 
كاأ�ض العامل لالأندية العام 2014، 
لت�سكيلة  ذلك  ي�سمح  حيث 
"الن�رض الأ�سود" بالتنف�ض قليال 
من الأزمة املالية اخلانقة التي 
جانب  غلى  عليها،  تتواجد 
ل�سمعة  يليق  ملعب  منحهم 

الوفاق املحلية والقارية.
عي�سة ق.

اأعلنت تعيني �سيكوليني مدربا للت�سكيلة وت�سر على ا�ستعادة بن �ساعة يف 1 اأكتوبر

اإدارة احتاد العا�ضمة تبا�ضر مفاو�ضات �ضراء عقد بن خليفة
العا�سمة  اإدارة نادي احتاد  اأعلنت 
عن انطالقها يف املفاو�سات رفقة 
اأجل  من  بارادو  نادي  نظريتها 
�رضاء عقد الالعب زكريا بن خليفة 
نهائية  ب�سفة  اإىل الحتاد  وحتويله 
املن�رضم  املو�سم  خا�ض  بعدما 
اإعارة،  �سكل  على  �سفوفه  يف 
التي  �سريبور  �رضكة  تعمل  حيث 
على  الحتاد  اأ�سهم  اأغلبية  متلك 
ولهذا  الفريق،  بركائز  الحتفاظ 
الغر�ض تعول على حتويل بن خليفة 
نهائيا اإىل الت�سكيلة من اأجل توقيعه 

وال�ستثمار يف  املدى  طويل  لعقد 
امكانياته خا�سة واأنه ل يزال لعبا 
الإ�سافة  منح  على  وقادر  �سابا 
واأو�سحت  املرجوة منه م�ستقبال، 
اأنها قامت  اإدارة عبد الغني هادي 
بت�سديد قيمة اإعارة بن خليفة اإىل 
الروؤوف  عبد  اإعارة  اأموال  جانب 
ت�سكيلة  األوان  الذي حمل  بن غيث 
على  ملو�سمني  "�سو�سطارة"  اأبناء 
�سكل اإعارة قبل اأن ينتقل ال�سائفة 

املا�سية اإىل الرتجي التون�سي.
اإدارة  يف مو�سوع منف�سل، رف�ست 

مطلقا  رف�سا  العا�سمي  النادي 
ال�سفاق�سي  نادي  �رضاء  مبداأ 
بن  زكريا  لعبها  عقد  التون�سي 
اإىل �سفوفه يف  انتقل  الذي  �ساعة 
حيث  املن�رضم،  ال�ستوي  املركاتو 
ن�رضه  الذي  البيان  من  تفاجئت 
النادي التون�سي والذي ي�رض خالله 
على تفعيل بند �رضاء العقد، حيث 
والحتاد  التون�سية  اجلامعة  را�سل 
اأجل  من  القدم  لكرة  الدويل 
عقده،  و�رضاء  بالالعب  الحتفاظ 
العا�سمة  احتاد  اإدارة  وف�رضت 

ال�سفاق�سي  نظريتها  بكون  الأمر 
،ىل  �ساعة  بن  اإعارة  طلبت متديد 
الذي  املقبل  �سبتمرب   30 تاريخ 
التون�سي،  الدوري  خالله  ينتهي 
الأن�سار  طماأنت  ال�سياق  هذا  ويف 
باأن الالعب �سوف يعود اإىل تعداد 
اأكتوبر  الفاحت  من  ابتداء  الحتاد 

القادم.
اإدارة  اأعلنت  ذلك،  جانب  اإىل 
تعيني  ر�سميا  العا�سمة  احتاد 
على  �سيكوليني  فران�سوا  املدرب 
را�ض العار�سة الفنية للفريق خلفا 

انتهت  الذي  زغدود  منري  للمدرب 
رف�ض  بعدما  الفريق  مع  مهامه 
الفنية  العار�سة  اإىل  الن�سمام 
�سيكوليني  يقود  و�سوف  م�ساعدا، 
الذي �سبق له تدريب �سبيبة القبائل 
الحتاد رفقة طاقمه الفني املتمثل 
عريبي  بن  بوزيان  من  كل  يف 
مدرب  حمو  بن  حممد  م�ساعدا، 
حم�رضا  بوب  نيكول�ض  احلرا�ض، 
بدنيا و�سيلفان مارتي�سيانو م�سوؤول 
 21 من  اأقل  فئة  ومدرب  التكوين 

عاما.

طلبت ان�ساف الفريق يف الو�سافة ومنحه 
�سركة وطنية وملعب

اإدارة وفاق �ضطيف توجه 
مرا�ضلة اإىل تبون

وقعت لالعب ال�ساب عريف عقدا ميتد 5 موا�سم

اإدارة الكناري تنفي اإبعاد مالل من املكتب امل�ضري

عي�سة ق.
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�إ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
ب�ساأن  جديد  تطور  عن  �أم�س 
فيليب  �لرب�زيلي  �رتباط 
بر�سلونة  كوتينيو العب و�سط 
ميونخ،  بايرن  �إىل  �ملعار 
خالل  �آر�سنال  �إىل  باالنتقال 
ووفًقا  �ملقبل،  �ملو�سم 
ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة 
يريد  �آر�سنال  فاإن  �الإ�سبانية، 
�سبيل  على  كوتينيو  �سم 
خالل  من  ولي�س  �الإعارة 

�أن  �إىل  و�أ�سارت  نهائي،  بيع 
بر�سلونة  من  طلب  �آر�سنال 
كوتينيو  ر�تب  من  جزء  حتمل 

و�أو�سحت  �الإعارة،  �أثناء فرتة 
�أي  يتخذ  لن  بر�سلونة  �أن 
كوتينيو  ب�ساأن م�ستقبل  خطوة 
قبل نهاية بطولة دوري �أبطال 
�ل�سحيفة  وقالت  �أوروبا، 
يريد  �لبار�سا ال  �إن  �الإ�سبانية 
حتمل جزء من ر�تب �لالعب 
�أن  �لرب�زيلي، لذ� ير�هن على 
دوري  يف  �جليد  كوتينيو  �أد�ء 
�الأبطال قد يجعله على ر�د�ر 

�أندية �أخرى.

مدرب  جري�رد  �ستيفن  قال 
رينجرز �الأ�سكتلندي �إن مهاجمه 
موريلو�س  �ألفريدو  �لكولومبي 
رحيله،  تكهنات  ب�سبب  م�ستت 
�أنه  �ل�سابق،  ليفربول  و�أكد جنم 
يجب على موريلو�س �ملحافظة 
 0-1 �لهزمية  بعد  تركيزه  على 
�إياب  يف  ليفركوزن  باير  �أمام 
�الأوروبي  �لدوري  نهائي  ثمن 
�ملهاجم  وعانى  �أم�س،  �أول 
�رتبط  �لذي  عاما،   24 �لبالغ 
ليل  �إىل  باالنتقال  ��سمه 
�لفرن�سي لرتك ب�سمته، و�نتهت 
م�ساركة فريقه �لقارية بالهزمية 
4-1 يف �لنتيجة �الإجمالية �أمام 
جري�رد  و�أبلغ  �الأملاين،  �لفريق 

»�جلميع  �سبورت:  بي.تي  �سبكة 
ال  م�ستت،  �ألفريدو  �أن  يعلمون 
علينا  يجب  ذلك،  �إنكار  ميكن 
على  و�لرتكيز  لالأمام  �لتقدم 
�لفريق و�لالعبني �لذين يريدون 

�لبقاء هنا«.
عر�س  �أي  جاء  »لو  و�أردف: 
و�أبلغني  �الإد�رة  �إعجاب  �أثار 
يريد  �أنه  �رص�حة  �لالعب 
ماذ�  �سرنى  عندها  �لرحيل 
العب  »�إنه   : وبنينّ �سيحدث«، 
لتجاوز  �لكايف  بالقدر  حمرتف 
ما يحدث حوله، مل يقدم �أف�سل 
�أي�سا  لكن  �ملبار�ة  يف  لديه  ما 
�لفريق مل يفعل ذلك«، و�أ�ساف: 
باللوم  نلقي عليه  »ال يوجد من 

لكن يجب على �ألفريدو �حلفاظ 
رينجرز  وتعاقد  تركيزه«،  على 
�ل�سوي�رصي  �ملهاجمني  مع 
و�الإجنليزي  �إينت  �سيدريك 
�حلايل  �الأ�سبوع  رويف  كيمار 
رحيل  تكهنات  �أجج  ما  وهو 

موريلو�س.

�الإيطايل  ميالن  �نرت  نادي  �أعلن 
مع  �لر�سمي  تعاقده  عن  �م�س  �أول 
�سان�سيز  �أليك�سي�س  �لت�سيلي  �لدويل 
يف �سفقة �نتقال جماين، قال فريق 
»�ن�سم  بيان:  يف  ميالنو  مدينة 
�لنري�تزوري  �سان�سيز�إىل  �أليك�سي�س 
�لالعب  عقد  وميتد  حر«،  بعقد 
�لبالغ 31 عاماً مع �إنرت �إىل 30 جو�ن 
يونايتد  �ملان  مدرب  وكان   ،2023
�لرنويجي �أويل غونار �سول�سكار �أكد 
�الأربعاء �ملن�رصم بعد تاأهل فريقه 

�الأوروبي  �لدوري  نهائي  ربع  �إىل 
�أ�سبح  �إنرت  مع  �سان�سيز  عقد  �أن 
»�أم�سى  �سول�سكار  و�أ�ساف  د�ئماً، 

هو  هناك،  جيدة  فرتة  �أليك�سي�س 
العب جيد لذ� نتمنى له �الأف�سل«. 
�إنرت  مدرب  كونتي  �أنتونيو  و�أ�سار 
الأكرث  غيابه  برغم  �سان�سيز  باأد�ء 
ب�سبب  �ملو�سم  مطلع  �سهرين  من 
��سابة بقدمه، وقال ل�سبكة »�سكاي« 
خطوة  �أن  »�عتقد  �اليطالية 
قبل  من  ر�ئعة  �أليك�سي�س  ��ستقد�م 
�لنادي. بالنظر لظروف ��ستقد�مه، 

كان �نتقاال جيد�ً«.

�أعلن �الحتاد �الأوروبي لكرة �لقدم 
بديلة  �م�س عن خطة  �أول  »يويفا« 
و�لدوري  �الأبطال  دوري  الإقامة 
�الأوروبي يف �ملو�سم �ملقبل، وقال 
»عقب  ر�سمي:  بيان  يف  �ليويفا 
�حتاًد�،   55 مع  بالفيديو  �جتماع 
�حتمالية  �الأوروبي  �الحتاد  يدر�س 
نقل بع�س �ملباريات من م�سابقات 
�أو  دول  �إىل  و�ملنتخبات  �الأندية 
�أزمة  ب�سبب  حمايدة،  مالعب 
»عالوة  و�أ�ساف:  كورونا«،  فريو�س 
مر�جعة  �ملتوقع  من  ذلك،  على 
�أوت  منت�سف  يف  �الأزمة  و�سع 
�لقر�ر  كان  �إذ�  ملعرفة  �جلاري، 
�حلايل بلعب جميع �ملباريات خلف 
ولو  تعديله  ميكن  مغلقة،  �أبو�ب 
»ناق�س  وتابع:  �الأقل«،  على  جزئًيا 

�ملتعلقة  �لق�سايا  ا  �أي�سً �الجتماع 
�الحتاد  مناف�سات  با�ستئناف 
�حلايل،  �لو�سع  �سوء  يف  �الأوروبي 
خا�سة بطوالت �الأندية و�ملنتخبات 
»تركز  وو��سل:  �ل�سباب«،  وفرق 
�الأندية،  م�سابقات  حول  �لنقا�س 
تقدمي  ومت  �لتاأهيلية،  و�جلوالت 
�أبطال  دوري  للو�ئح  مف�سل  �رصح 
�خلا�سة  �الأوروبي  و�لدوري  �أوروبا 
باملو�سم �جلديد، و�ملتعلقة بقيود 
�ل�سفر و�ختبار�ت كورونا، �لتي قد 
��ستمر�رية  على  تاأثري  لها  يكون 

�مل�سابقات«.
بولند�  يويفا: »عر�ست دول  و�أكمل 
و�ملجر و�ليونان وقرب�س ��ست�سافة 
�الأندية، يف  بطوالت  �ملباريات يف 
حال وجود قيود حملية ب�سبب �أزمة 

»هذه  و�أردف:  كورونا«،  فريو�س 
�لدول �ستوفر مالعب حمايدة، يف 
للمباريات،  �ملخ�س�سة  �لتو�ريخ 
�سفر  ممر�ت  عر�ست  �أنها  كما 
للفرق، حتى تتمكن من �لو�سول �إىل 
�ملالعب دون قيود«. ون�رص �ليويفا 
�إلز�م  مع  �ملباريات  تنظيم  قو�عد 
�الحتاد  باإبالغ  �مل�سيف  �لنادي 
�الأوروبي يف وقت منا�سب، حال مل 
كما  �ملبار�ة  ��ست�سافة  من  يتمكن 
حدوث  عدم  حال  ويف  مقرر،  هو 
ن�سيب  من  يكون  �لفوز  فاإن  ذلك، 
�ملباريات  كل  و�ستكون  �ملناف�س، 
�لدوري  ت�سفيات  يف  �لفا�سلة 
�الأوروبي من دور و�حد، فيما تقام 
�أبطال  لدوري  �ملو�جهات �ملوؤهلة 

�أوروبا من مبار�تي ذهاب و�إياب.

ميونخ  بايرن  مدرب  فليك،  هانز  رف�س 
لربع  �لتاأهل  يف  فريقه  باأف�سلية  �لت�سليم 
ح�ساب  على  �أوروبا  �أبطال  دوري  نهائي 
ت�سيل�سي رغم فوز فريقه 3-0 يف ذهاب 
�لفريق  وي�ستعد  �لنهائي،  ثمن  �لدور 
على  �لبلوز  ال�ستقبال  �ليوم  �لبافاري 
�الإياب،  جولة  يف  �أرينا  �أليانز  ملعب 
 ،1 �سبورت  موقع  مع  مقابلة  وخالل 
حتدث فليك عن مبار�ة فريقه �ملرتقبة 
�ساأن  من  نقلل  »لن  بقوله  �لبلوز  �أمام 
�لنهائي  ربع  �إىل  فالو�سول  ت�سيل�سي، 
يتطلب �لتحلي بالثقة يف قوتنا و�لعمل 

�ملدرب،  ورف�س  �لفوز«،  حتقيق  على 
�عتبار فريقه �الأوفر حظا لقن�س �للقب، 
�إذ قال: »فور ��ستئناف �مل�سابقة، �ستكون 
هناك فرق عديدة لديها �جلودة �لالزمة 
مدرب  �أ�سار  ذلك،  ومع  بقوة«،  للمناف�سة 
بايرن �إىل مطامع العبي فريقه يف حتقيق 
بثنائية  �لفوز  بعد  �ملو�سم،  هذ�  �لثالثية 

�لدوري وكاأ�س �أملانيا.
فرينر  تيمو  �نتقال  يف  ر�أيه  عن  وب�سوؤ�له 
ر�ئع  العب  »�إنه  �أجاب  ت�سيل�سي،  �إىل 
على  لقدرته  نظًر�  لالهتمام،  ومثري 
با�ستمر�ر،  �الأهد�ف  و�سناعة  �لت�سجيل 

وال �أتوقع �أن يتغري ذلك مع �لبلوز«، وحول 
�إمكانية �ن�سمام كاي هافريتز العب باير 
قال  ت�سيل�سي،  يف  فرينر  �إىل  ليفركوزن 
»�إذ� حدث ذلك، فهذه هي �حلياة،  فليك 
من  غ�سبت  �إذ�  �سيئا  �أ�ستفيد  لن  الأنني 
فليك  وتطرق  �ل�سفقة«،  هذه  �إمتام 
يف  �أ�سا�سًيا  �للعب  �سمانات  عن  للحديث 
ت�سكيلة بايرن، بقوله »مانويل نوير �سيبقى 
باأد�ء  �إذ� ظهر العب  حار�سنا �الأول، لكن 
فعلى  متتالية،  مباريات   5 يف  مرت�جع 
حتدث  .كما  فعله،  رد  يظهر  �أن  �ملدرب 
فليك عن م�ستقبل العب �لو�سط �الإ�سباين 

�لبافاري  �أبلغ  �لذي  �ألكانتار�،  تياغو 
برغبته يف خو�س حتٍد جديد خارج ملعب 
ليفربول  من  �هتمام  و�سط  �أرينا،  �أليانز 
تفكري  تفهم  »ميكنني  قال  وعنه  ب�سمه، 
باالإجنليزي،  بالدوري  �للعب  يف  تياغو 
�إ�سبانيا،  يف  بر�سلونة  مع  لعب  بعدما 
وبايرن يف �لبوند�سليغا، لهذ� �أقدر رغبته 
»رحيله  و�أمت:  �لتجربة«،  هذه  خو�س  يف 
مينحنا  الأنه  لنا،  بالن�سبة  موؤ�سًفا  �سيكون 
�متالكه  �أف�سل  ولهذ�  �لكثري من �حللول، 
يف فريقي ل�سنو�ت �أخرى قادمة، لكن هذه 

هي �حلياة«.

�الإجنليزي  ولفرهامبتون  نادي  حقق 
نهائي  ربع  �إىل  بتاأهله  تاريخيا  �إجناز�ً 
منذ  �الأوىل  للمرة  �الأوروبي  �لدوري 
�أولومبياكو�س  على  تغلبه  عقب   ،1972
�م�س  �أول  نظيف  بهدف  �ليوناين 
وكان  �لنهائي،  ثمن  �لدور  �إياب  يف 
كاأ�س  نهائي  �إىل  تاأهل  ولفرهامبتون 
 1972-1971 مو�سم  �الأوروبي  �الحتاد 
توتنهام،  مو�طنه  �أمام  �خل�سارة  قبل 
ر�وؤول  �ملك�سيكي  �ملهاجم  و�سجل 
من  �لوحيد  �ملبار�ة  هدف  خيمينيز 
باأن  علماً   ،8 �لدقيقة  يف  جز�ء  ركلة 
يف  ذهاباً  تعادال  قد  كانا  �لفريقني 

ولفرهامبتون  وي�سارك   ،1-1 �ليونان 
-1980 مو�سم  منذ  �الأوىل  للمرة  قارياً 
1981 حني خرج من �لدور �الأول لكاأ�س 
�إيندهوفن  يد  على  �الأوروبي  �الحتاد 
�الإجنليزي  �لفريق  وبد�أ  �لهولندي، 
بدورين  �ملو�سم  هذ�  �لقارية  عودته 
يتاأهل  �أن  قبل  فا�سل  و�آخر  متهيديني 
�سمت  جمموعة  عن  �لثاين  �لدور  �إىل 
�لرتكي  وب�سكتا�س  �لربتغايل  بر�غا 
ثم  �ل�سلوفاكي،  بر�تي�سالفا  و�سلوفان 
�إىل ثمن �لنهائي على ح�ساب �إ�سبانيول 

�الإ�سباين.
من جهته، تاأهل باير ليفركوزن �الأملاين 

�إىل ربع نهائي �لدوري �الأوروبي بتجديد 
فوزه على �سيفه رينجرز بهدف نظيف 
وذلك بعد �أن فاز ذهابا خارج قو�عده 
مو�سى  �لفرن�سي  �لهدف  و�سجل   ،1-3

ديابي يف �لدقيقة 51 من �ملبار�ة.
�الإ�سباين  �إ�سبيلية  فريق  حقق  بينما 
روما  على  بتغلبه  وقوياً  �رصيحاً  فوز�ً 
فح�سم  رد  دون  بهدفني  �الإيطايل 
�ملبار�ة  قيمت  نهائي،  ربع  �إىل  تاأهله 
�الأملانية  دي�سبورغ  مدينة  �خلمي�س يف 
منذ  �الأندل�سي  �لفريق  عليها  و�سيطر 
ريغيلون  �سريجو  �أحرز  حيث  بد�يتها 
�لهدف �الأول يف �لدقيقة 22 ثم �أ�ساف 

يف  �لثاين  �لهدف  �لن�سريي  يو�سف 
حا�سمة  متريرة  م�ستغاًل   44 �لدقيقة 
ر�ئعة من لوكا�س �أوكامبو�س، و�سيلتقي 
مع  �لنهائي  ربع  يف  �إ�سبيلية  بذلك 

ولفرهامبتون �لثالثاء �لقبل.
ربع  �ل�سوي�رصي  بازل  بلغ  �ملقابل،  يف 
�سيفه  على  بفوزه  ليغ  �ليوروبا  نهائي 
بهدف  �الأملاين  فر�نكفورت  �آينرت�خت 
دون، وكان بازل فاز يف مبار�ة �لذهاب 
نظيفة  بثالثية  �الأملاين  مناف�سه  على 
ل هدف �ملبار�ة  على �أر�س �الأخري، �سجنّ
�لوحيد فابيان فر�ي يف �لدقيقة 88 من 

�ملبار�ة.

الدوري الأوروبي

ولفرهامبتون يحقق تاأهال تاريخيا اإىل ربع النهائي

فليك: لن نقلل من ت�ضيل�ضي واأتفهم موقف األكانتارا

انرت ميالن ي�ضم ر�ضميًا الت�ضيلي �ضان�ضيز

جريارد: موريلو�س م�ضتت ب�ضبب انباء رحيلهاليويفا يعلن خطة بديلة لدوري الأبطال واليوروبا ليغ

ملياردير اأمريكي 
ي�ضتحوذ على 

نادي  روما
�اليطايل  روما  نادي  �أعلن 
د�ن  �الأمريكي  �مللياردير  �أن 
ل�رص�ء  �سفقة  �أبرم  فريدكني 
�أن  �لنادي،  و�أ�ساف  �لنادي، 
�لعقود �لر�سمية لل�سفقة وقعت 
�الأربعاء �ملن�رصم مقابل قيمة 
وقال  يورو،  مليون   591 نحو 
روما  رئي�س  بالوتا  جيم�س 
�لليلة  �لعقود  »وقعنا  بيان:  يف 
�سنعمل  �ملقبلة  �الأيام  وخالل 
�الإجر�ء�ت  �إمتام  على  �سويا 
�خلا�سة  و�لقانونية  �لر�سمية 
بانتقال ملكية �لنادي«، و�أ�ساف 
�ل�سهر �ملا�سي،  بالوتا »خالل 
فريدكني  ور�يان  د�ن  ك�سف 
باإمتام  �لكامل  �لتز�مهما  عن 
�ل�سفقة وقيادة �لنادي ب�سورة 
باأنهما  ثقة  على  و�أنا  �إيجابية 
م�ستقبل  �إىل  �لنادي  �سيقود�ن 
من  جمموعة  وكانت  كبري«. 
�الأمريكيني  �مل�ستثمرين 
�لنادي  ��سرتت  بالوتا  بقيادة 
من  بالوتا  وينحدر   ،2012 يف 
حاول  وقد  �إيطالية،  �أ�سول 
جاهد� �لنهو�س بالنادي �لذي 
�آخر  �الإيطايل  بالدوري  فاز 

مرة يف 2001.

اأر�ضنال ي�ضع �ضروطا ل�ضتقدام كوتينيو
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او  الأ�رسى  اأعداد  اأن  املركز  وقال 
م�صابون  اأنهم  وتبني  حترروا  الذين 
اأ�رسى،   8 اىل  اليوم  ارتفع  بالفريو�س 
بعد الإبالغ عن اإ�صابة اأ�صريين جدد، 
بينهم 6 ل زالوا داخل ال�صجون، وكان 
الأ�صريين »حممد احلزين«  من خميم 
�رس�صور«  الدين  نور  و«   ، قلنديا 
اأنهم  تبني  الفح�س   وبعد  حتررا  قد 
�صجون  داخل  من  الفريو�س  يحملون 
ال�صقر  ريا�س  الباحث   . الحتالل 
ان  قال  للمركز  الإعالمي  الناطق 
ا�صتمر  الأ�رسى مهددة يف حال  حياة 
تنفيذ  وعدم  الحتالل  ا�صتهتار 
ب�صكل  واحلماية  الوقاية  اإجراءات 
حقيقي وواقعي ولي�س جمرد ادعاءات 

لت�صليل الراأي العام .
ال�رسى  اعداد  ارتفاع  اأن  واأ�صاف 
امل�صابني بكورونا ب�صكل م�صتمر يوؤكد 
اأن حياة ال�رسى يف خطر واأن انت�صاره 
ب�صكل وا�صع بني ال�رسى يف ال�صجون 
قريب  امر  هو  فردية،  حالت  ولي�س 
جداً وبات يف حكم املوؤكد اإذا ا�صتمر 

الحتالل بنف�س ال�صيا�صة التي يعامل 
بها مع هذه الق�صية . وا�صار ال�صقر 
وخا�صة  ال�رسى  اأج�صاد  اأن  اىل 
داخل  طويله  �صنوات  ام�صوا  الذين 
ال�صجون تعر�صت خالل تلك ال�صنوات 

عدم  نتيجة  املناعة  ونق�س  للتهالك 
عالجات  او  �صحية  متابعة  توفر 
منها  عانوا  التي  لالأمرا�س  منا�صبة 
جعل  مما   ، اعتقالهم  �صنوات  خالل 
اأج�صامهم �صعيفة ول تتحمل فريو�س 

كورونا . وا�صتطرد  الأ�صقر » اأن كارثة 
حقيقة �صتحدث يف ال�صجون لو ل قدر 
اهلل انت�رس الفريو�س ب�صكل كبري داخل 
اأعداد كبرية من  ال�صجون، لن هناك 
خمتلفة  اأمرا�س  من  تعانى  الأ�رسى 
مبا فيها اخلطرية، وهوؤلء يعانون من 
مناعة �صعيفة، ولن ت�صتطيع اأج�صامهم 
ا�صتهتار  اىل  ا�صافة  املر�س  مقاومة 
الحتالل بحياتهم وعدم تقدمي رعاية 
�صلطات  الأ�صقر  ل  وحَمّ  . لهم  طبية 
الحتالل امل�صئولية الكاملة عن حياة 
املر�صى  وخا�صه  ال�رسى  و�صالمه 
يف  ت�رسراً  الكرث  كونهم  ال�صن  وكبار 
لن  لل�صجون  الفريو�س  و�صول  حال 

مناعتهم �صعيفة
عاجل  دويل  بتدخل  ال�صقر  وطالب 
واإر�صال وفد طبي من منظمة ال�صحة 
العاملية، لالطالع على حقيقة ا�صابه 
ال�رسى بكورونا، وو�صع حد ل�صتهتار 
الحتالل بحياتهم، كما طالب بال�صغط 
على الحتالل لإطالق �رساح ال�رسى 
املر�صى وكبار ال�صن الذين يتعر�صون 

خلطورة حقيقية على حياتهم .

فل�سطني للدرا�سات:

تزايد الإ�سابات بكورونا بني الأ�سرى 
حذر مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى من اخلطر ال�سديد املحدق بالأ�سرى نتيجة فريو�س كورونا 

وتزايد اأعداد الأ�سرى امل�سابني باملر�س نتيجة ا�ستهتار الحتالل بحياة ال�سرى، ودعا لتحرك 
عاجل لإنقاذ الأ�سرى من املوت املحقق .

�سنديانات ال�سجون
بقلم:  الأ�سري-  اأ�سامة الأ�سقر 

�صنواٌت طويلٌة وخ�صنة بل وقا�صية 
هي �صنوات الأ�رس فما بني انتكا�صة 
و�صدمة وخيبة اأمل ي�صبح الأ�صري 
من  يعترب  مبا  التفكري  عن  عاجزاً 
غري  الإن�صانية  احلياة  �رسوريات 
تهزم  الفل�صطينية  املعجزة  اأن 
وعندما  مرة  كل  يف  امل�صتحيل 
ي�صبح امل�صتحيل عادياً يف حياتنا 
جزء  والفداء  البطولة  ت�صبح 
التي  املتمردة  الذات  من  �صغري 
ل�رسوط   والن�صياع  النقياد  تاأبى 
عاجزاً  يقف  اأنه  حتى  �صجانها 
حالت  اأمام  الأحيان  من  كثري  يف 
اأفعال  من  باأنها  و�صفها  ي�صعب 
هذه  داخل  يحدث  فما  الب�رس 
مع  كلياً  يتناق�س  املظلمة  الأقبية 
يزج  فاأن  الآدمي  العي�س  اأ�صول 
معتمة  �صيقة  زنزانة  داخل  بك 
احلياتية  ال�رسوط  لأدنى  فاقدة 
والإن�صانية وتدهمك امل�صائب من 
ا�صتهداف  ويتم  و�صوب  حدٍب  كل 
ج�صدك من خالل الإهمال الطبي 
اأع�صائك  لهدم  يهدف  الذي 
بها  ليلحق  واخلارجية  الداخلية 
اأبداً  تعتد  مل  التي  روحك  تدمري 
اأحد  من  والعون  امل�صاعدة  طلب 
كل هذا ول تتوقف م�صائب الدهر 
زيارة  حترم  فاأن  مالحقتك  يف 
اأقربائك  واأعز  واإخوتك  والديك 
بوفاة  ال�صادم  اخلرب  ي�صلك  حتى 
اأحدهم اأو مر�صه وكاأن هناك من 

هناك  باأن  ت�صعر  حتى  يالحقك 
قواك  تخر  حتى  عليك  يتاآمر  من 
وتنهدم عزميتك وت�صبح غري قادر 
الأثقال املرتاكمة  اإزالة هذه  على 
هذه  خ�صم  ويف  اأكتافك  على 
القوى  تتفجر  املقفهرة  الأجواء 
اخلارقة الالب�رسية والتي ل مكان 
لها يف نوامي�س الأحوال الإن�صانية، 
تظهر �صالبة العرق اجلبار اأحفاد 
تتفتح  الكنعانيني  وورثة  العماليق 
الزنازين  حدائق  يف  املعجزات 
التي ل ت�صبه حدائق العامل ب�صيء 
�صوى من هوؤلء القلة الباقية على 
حمطمة  اللواء  حاملة  اجلبل  قمة 
املعجزات مبتكرة كل يوم اأ�صلوب 
الأدب  بني  فما  للحياة  جديد 
تهريب  خالل  من  الأمل  وزراعة 
هناك  الأطفال  واإجناب  النطف 
احلياة  حب  من  عري�صة  م�صاحة 
وهزمية  القيود  على  والنت�صار 
ال�صجان بطرائق ل تخطر على بال 
اأحد من الب�رس، هنا داخل ال�صجون 
ت�صبح اأدوات النت�صار على احلياة 
على  الإ�رسار  وكاأن  لينة  طيعة 
يف  البطولة  مع  يتحالف  احلياة 
هذا  من  لتخلق  الزمن  من  حلظة 
الإن�صان حكاية اأخرى ل عالقة لها 
مبا تعارفت عليه ح�صارات الكون 
يف  ن�صميه  ما  هو  وهذا  املختلفة 
اأو  بالأ�رس  الفل�صطيني  العرف 
املتقدمة  ال�صاحة  اأو  العتقال 
من الن�صال ل�صعب يحفر بال�صخر 

لي�صمع العامل اأجمع

اإ�سابة الأ�سريين نعيم اأبو 
تركي وحممود الغليظ بكورونا

الفل�صطيني  الأ�صري   نادي  قال 
اإدارة  اإن  الأ�رسى،  �صوؤون  وهيئة 
الإ�رسائيلي،  الحتالل  �صجون 
الأ�صريين  باإ�صابة  الأ�رسى،  اأبلغت 
من  عاماً(،   38( تركي  اأبو  نعيم 
 17( الغليظ  وحممود  اخلليل، 
رام  يف  اجللزون  خميم  من  عاما( 
»كورونا«.واأو�صح  بفريو�س  اهلل، 
نادي الأ�صري يف بيان �صحفي يوم 
اإدارة املعتقل نقلت  ان  اخلمي�س، 
الزنازين  اإىل  تركي  اأبو  الأ�صري 
اإ�صافة اإىل خم�صة اأ�رسى  للحجر، 
تركي  اأبو  الأ�صري  له.  خمالطني 
اإىل  ونقل  اأيام،  اأربعة  قبل  اعتقل 
يف  »املعبار«  ق�صم   )14( ق�صم 
»عوفر« الذي يقبع فيه املعتقلون 
جرى  اإ�صابته  اإثر  وعلى  حديثا، 

اإغالق الق�صم.
مطالبته  الأ�صري  نادي  وجدد 
كافة  الخت�صا�س  جلهات 
ب�رسورة وجود جلنة طبية حمايدة 

العينات  نتائج  على  لالإ�رساف 
خا�صة  �صحياً،  الأ�رسى  ومتابعة 
يف  بالوباء  املتعلقة  الرواية  اأن 
�صجون الحتالل تنح�رس يف رواية 
الوباء  التي حّولت  ال�صجون،  اإدارة 
من  وقمع.  تنكيل  اأداة  اإىل  فعلياً 
جانبها، بينت هيئة �صوؤون الأ�رسى 
اأن الأ�صري الغليظ اعتقل قبل نحو 
له  واأجري  املخيم،  من  اأ�صبوعني 
النتيجة  اأن  ليتبني  كورونا،  فح�س 

اإيجابية »م�صاب« بالفريو�س.
الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  وكانت 
الحد  اأعلنت  واملحررين 
املن�رسم، عن اإ�صابة الأ�صري نبيل 
بال�صفة  اخلليل  من  ال�رسباتي 
داخل  كورونا  بفريو�س  الغربية، 
�صجون الحتالل. ويف وقت �صابق، 
اأعلنت هيئة �صوؤون الأ�رسى �صفاء 
كمال  بال�رسطان  امُل�صاب  الأ�صري 
بعد  كورونا  فريو�س  من  وعر  اأبو 

اإ�صابته به قبل نحو اأ�صبوعني.

)1977م - 2020م(

الأ�سري نائل على ح�سن النجار ي�سارع املر�ض يف �سجون الحتالل
بقلم : �سامي اإبراهيم فودة

يف ح�رسة القامات ال�صاخمة جرنالت 
ال�صرب وال�صمود القاب�صني على اجلمر 
واملتخندقه يف قالعها كالطود ال�صامخ، 
اإنهم اأ�رسانا البوا�صل الأبطال واأ�صرياتنا 
املاجدات القابعني يف غياهب ال�صجون 
وخلف زنازين الحتالل الغا�صم تنحني 
واإكباراً  اإجاللً  والروؤو�س  الهامات 
الورود  وحتمر  �صمودهم  عظمة  اأمام 
اإخوتي  ت�صحياتهم،  عظمة  من  خجاًل 
رفاق  املاجدات  اأخواتي  الأماجد 
الثابتني  ال�صابرين  ال�صامدين  دربي 
اأعزائي  الأ�رس،  قالع  يف  املتمر�صني 
القراء اأحبتي الأفا�صل فما اأنا ب�صدده 
اإطار  يف  ال�صوء  ت�صليط  هو  اليوم 
اإبراز  الإعالمية املتوا�صلة يف  احلملة 
املر�صي  الأ�رسى  حالت  اأخطر  ملف 
يف  املزمنة  بالأمرا�س  امل�صابني 
تلك  تعترب  والتي  الحتالل  �صجون 
ال�صجون الظالمية بيئة خ�صبة لنت�صار 
يعانون  والذين  والأوبئة،  الأمرا�س 
الويالت من �صيا�صات الإدارة العن�رسية 
دون  بامل�صكنات  عالجهم  تتعمد  التي 
حلالتهم  �صليم  بت�صخي�س  القيام 
الأمرا�س  مع  امل�صتمرة  ومعاناتهم 
لرتكه فري�صة لالأمرا�س واملوت البطيء 
ينه�س يف اأج�صادهم، والأ�صري نائل على 
والأربعون  الثالثة  ابن  النجار  ح�صن 
اأحد �صحايا الإهمال الطبي  ربيعاً هو 

ال�صجون  اإدارة  متار�صها  التي  املتعمد 
مطرقة  بني  يعي�س  والذي  بحقه 
و�صندان  حياته  يهدد  الذي  املر�س 
والقابع  ملعاناته  الحتالل  جتاهل 
ان�صم  والذي  نفحة(  )�صجن  يف  حالياً 
املر�صى  ا�صماء  من  طويلة  قائمة  اإىل 
وقد  ودياجريها،  ال�صجون  غياهب  يف 
اأنهى عامه ال�صابع ع�رس خلف الق�صبان 
التوايل  الثامن ع�رس على  ودخل عامه 
فهو  ال�صهيونى  الحتالل  �صجون  يف 

يق�صي حكماً بال�صجن ع�رسين عاماً.

النجار  ح�صن  على  نائل  الأ�صري:-   -
)الكنية النمر ( اأبو على

- تاريخ امليالد:- 1977/3/13م
- البلدة ال�صلية:- هوج

 - جباليا  خميم   -: الإقامة  مكان   -
البحر �صمال  ال�صودانية على  املنطقة 

غزة
من  خاطب«  الجتماعية:-  احلالة   -
اإدارة  خريجة  النجار  هنادي  الأخت 
الأعمال وابن خالها وجرت خطوبتهما 
الدولية  اللجنة  بوا�صطة  بالوكالة، 

لل�صليب الأحمر«.
اأ�رسة  تتكون  الكرمية:-  العائلة 
والأم وهم على  الأب  نائل من  الأ�صري 
اأفراد   6 الإخوة  من  وله  احلياة  قيد 
ترتيب  يف  هو  وياأتي   5 الأخوات  ومن 

الو�صط
- املوؤهل العملي:- الثانوية العامة يف 

�صجون الحتالل 1997م واأكمل تعليمة 
 2015 وتخرج  ال�صجن  داخل  اجلامعي 

تخ�ص�س قانون دويل
- تاريخ العتقال:- 2003/10/28م

بقي موقوف دون حماكمة:- �صنوات
- مكان العتقال:- نفحة ال�صحراوي

يف  نا�صط  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
ومقاومة  الأق�صى  �صهداء  كتائب 

الحتالل
- احلكم:- 20 عاماً

- اعتقال الأ�صري:- نائل النجار
مت اعتقاله يف عام 2003م اأثناء رباطة 
حانون  بيت  حدود  الوطن  ثغور  على 
اخلا�صة  قوات  قبل  من  كمني  يف 

ال�صهيونية.
الأ�صري  حياة  يف  م�صيئة  حمطات   -

البطل :- نائل النجار
الأق�صى ويف  �صهداء  كتائب  اإىل  ان�صم 

عام ،1991
وكان  ال�صاربة  جمموعات  يف  التحق 
مطارد فرتة جمموعات ال�صقور وعمل 
مع كتائب �صهداء الأق�صى جمموعات 

ال�صهيد عطية الزعنون 1991م،
تعر�س قبل اعتقاله لالإ�صابة برت اإ�صابة 

الأربعة اأثناء جتهيزه للعبوة نا�صفة،
اعتقل 1992م يف �صجن غزة املركزي 
ربيعا من عمره  الرابعة ع�رس  وهو يف 

وخرج يف عام 1993م،
لالحتالل  ال�رسايا  �صجن  يف  اأ�رسه  مت 
اإىل ان�صار2 مت  ويف عام 1994مت نقلة 

وع�صقالن  نفحة  واإىل  النقب  اإىل  نقله 
وال�صبع وخرج يف عام 1999م

عمل يف املرحلة الإعدادية يف حركة 
ال�صهيد  مع  وعمل  الطالبية  ال�صبيه 
مع  القم�صان  اأبو  اإ�صماعيل  القائد 
عرب  تنقل   ، الفتح  �صقور  جمموعات 
يف  عزلة  مت  الإ�رسائيلية  ال�صجون 
العديد من الزنازين النفرادية و�صارك 
الأ�صري يف معارك الأمعاء اخلاوية مع 

الأ�رسى البوا�صل يف ال�صجون،
نائل  لالأ�صري:-  ال�صحية  احلالة   -

النجار
من  يعانى  النجار  املري�س  الأ�صري  اأن 
طويلة  فرتة  من  �صعبة  �صحية  اأو�صاع 
واأنه  الي�رسى،  باليد  واخدرار  اآلم  من 
تهتك  لعالج  اليد  بكف  لعملية  يحتاج 
اأوجه  مقايل  �صطور  على  ،من  العظام 
الإن�صانية  اإىل كافة املوؤ�ص�صات  ندائي 
والعربية  الفل�صطينية  واحلقوقية 
منظمة  وخا�صة  الدولية  والهيئات 
الحمر  وال�صليب  العاملية  ال�صحة 
بالتدخل  حدود  بال  اأطباء  ومنظمة 
لإنقاذ  لل�صغط على الحتالل  العاجل 
حياة الأ�صري البطل نائل النجار لالإفراج 
خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي  عنه 
لأ�رسانا  كل احلرية  ال�صجون- احلرية 
املاجدات-  واأ�صرياتنا  البوا�صل 
امل�صابني  للمر�صى  العاجل  وال�صفاء 
باأمرا�س خمتلفة- احلرية كل احلرية 

لأ�رسانا واأ�صرياتنا املاجدات.



اجلمعة 07 - ال�سبت 08 اأوت   2020  املوافـق  لـ 18 ذو احلجة   1441ه 13

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

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

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

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

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

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

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

دويل

ق.د/وكاالت

عن  حملية  اإعالم  و�شائل  وحتّدثت 
اأ�شلحة،  مل�شتودع  اإ�رشائيلي  تفجري 
اللبنانية،  اهلل«  »حزب  جلماعة  تابع 
قال  مبا  التوا�شل  مواقع  و�شّجت 
لأ�شوات  م�شّورة  مقاطع  اإنها  ن�شطاء 
النفجار  قبل  معادية«  »طائرة 
كل  و�شع  الأربعاء،  احلكومة،  وقّررت 
املواد  مبلف  املعنيني  امل�شوؤولني 
الإقامة  قيد  املرفاأ  يف  املتفجرة 
اجلربية، حلني حتديد امل�شوؤولني عن 
اإجراء  احلادث واأعلنت احلكومة، عن 
دعا  فيما  اأيام،   5 ي�شتغرق  حتقيق 
روؤ�شاء حكومات �شابقون، بينهم �شعد 
احلريري وجنيب ميقاتي، اإىل ت�شكيل 
لتحديد  دولية  اأو  عربية  جلنة حتقيق 

اأ�شباب النفجار.

ف�ساد واإهمال

باجلي�ش  املتقاعد  الركن  العميد  راأى 
حديث  يف  جابر،  ه�شام  اللبناين، 
»ف�شاد  نتيجة  هو  حدث  ما  اأن   ،
املرفاأ  يكون يف  اأن  واإهمال«وا�شتبعد 
بقوله:  اهلل«  لـ«حزب  اأ�شلحة  م�شتودع 
بريوت،  مرفاأ  ي�شتخدم  ل  اهلل  »حزب 
هناك،  املعار�شني  مئات  له  لأّن 
وحتى احلزب ل ي�شتخدم مرفاأ �شور 
�شيطرته،  حتت  هو  والذي  )جنوب(، 
فهو ي�شتورد �شالحا ويخزنه يف اأماكن 
يكون  اأن  »احتمالّية  اأن  اأخرى«واعترب 
ق�شفا ا�رشائيليا هو احتمال وارد، لكّن 
للغاية«وتابع: »يف م�شتودع رقم  �شئيل 
12 كان هناك ماّدة الأمونيوم، وكانت 
م�شادرة من اإحدى البواخر، وو�شعتها 

اجلمارك هناك منذ 6 �شنوات«.
نعلم  نحن  حالت  هكذا  »يف  واأردف: 
باأّن على اجلي�ش اأن ي�شادر هذه املاّدة، 
و�شالح الهند�شة يف اجلي�ش ينقل هذه 
لتخزين  �شة  خم�شّ خمازن  اإىل  املواد 
اخلطرة«وب�شاأن  واملواد  الذخرية 
جابر:  رّد  متعمدا،  النفجار  كان  اإن 
فهذه  بال�شتعال،  ح�شلت  »العملّية 
مهما  لوحدها  تنفجر  ل  املاّدة 
و�شلت درجة احلرارة، ولتنفجر بقّوة 

خرقت  طائرة  اأتت  لو  حتى  الق�شف 
جدار ال�شوت اأو وقع اأي انفجار قريب 
اإذا  اإّل  تنفجر  ل  املاّدة  هذه  منها.. 
حريق«وا�شتطرد:  على  بناًء  ا�شتعلت، 
كان  اإن  جنزم  اأن  حاليا  ن�شتطيع  »ل 
اأو ق�شاء وقدر.. ويف  احلريق مفتعال 

احلالتني هناك خطورة«.
ل مرّبر لوجود هذه املواد باملرفاأ

قال العميد املتقاعد، خالد حمادة، ، 
كبرية  كمية  »انفجار  هو  حدث  ما  اإن 
وهذه  النفجار،  �رشيعة  املواد  من 
اأ�شبحت حقيقة ولي�ش هناك مفرقعات 
اأ�شئلة عّدة  اأ�شيع«وتابع: »ُطرحت  كما 
عن �شبب وجود هذه الكمّية من املواد 
املتفّجرة يف املرفاأ، فال ميكن اإقناع 
ب�شيط  اإداري  خطاأ  هذا  باأن  النا�ش 
وعدم  املواد  هذه  تخزين  عن  ناجت 
الت�رشف بها، ثم ا�شتعلت نتيجة قيام 
ما  ثغرٍة  �شّد  العنا�رش مبحاولة  بع�ش 

يف العنرب«.
قانون  اأي  هناك  »لي�ش  وا�شتطرد: 
مواد  با�شترياد  اأو  مب�شادرة  ي�شمح 
مرفاأ  يف  وبتخزينها  لالنفجار  قابلة 

بريوت اأو اأي من�شاأة مدنّية«.
حال  ويف  للقانون،  »وفقا  واأ�شاف: 
ا�شترياد هذه املواد بطريقة �رشعّية، 

تكلّف ال�شلطة الع�شكرّية، اأي اجلي�ش، 
بالقرتاح املنا�شب لتخزينها والتعامل 
دخلت  واإن  �شلطته،  حتت  معها 
يحاكم  )البالد( بطريقة غري �رشعية، 
اأدخلها وي�شادرها ل�شالح  الق�شاء من 

اجلي�ش«.
و�شدد على اأن »وجود هذه املواد هناك 
غري مربر، ول ميكن القول اأّنها ُخّزنت 
باخلطاأ »وقّدر حمافظ بريوت، مروان 
عبود، قيمة اأ�رشار النفجار املبدئية 
مليارات  خم�شة  اإىل  ثالثة  بني  مبا 
دولر ويزيد هذا النفجار من اأوجاع 
اأزمة  تداعيات  اأ�شهر،  منذ  يعاين  بلد 
�شيا�شيا  وا�شتقطابا  قا�شية  اقت�شادية 
اأطراف  تتداخل فيه  حادا، يف م�شهد 

اإقليمية ودولية.

 تعادل قنبلة ذرّية �سغرية

اجلي�ش،  يف  املتقاعد  العميد  قال 
التقنية  الناحية  »من  اإنه  نادر،  جورج 
ماّدة   هو  الأمونيوم  الع�شكرّية، 
اإّل  بها  التحّكم  يتّم  ول  متفّجرة، 
»املّادة ل  اأن هذه  نادر  مبفّجر«وتابع 
�رشارة  اأي  من  ول  حريق  من  تتفّجر 
 10 تفوق  الكمّية  هذه  كهربائّية.. 
�شغرية..  ذرّية  قنبلة  وتعادل  اأطنان 
هو  ما  ولكّن  مبفّجر،  ُفّجرت  املاّدة 
املفّجر مل يح�شم لغاية الآن«وت�شاءل: 
»هل من املعقول وجود هكذا مواد من 
)؟!(..  اإجراءات و�رشوط تخزين  دون 
املرفاأ«وحّمل  لتفجري  موؤامرة   هناك 
ال�شلطة  على  »امل�شوؤولّية  نادر 
عن  يرتدد  ما  كاملة«وحول  ال�شيا�شّية 
لـ«حزب  تابع  اأ�شلحة  م�شتودع  وجود 
اهلل«، اأجاب: »ل ا�شتطيع التهام بدون 

دليل وكّل الأمور واردة«.
ل خمزن �شالح لـ«حزب اهلل«

�شدد في�شل عبد ال�شاتر، وهو �شحفي 
»ل  اأنه  على  اهلل«،  »حزب  من  مقّرب 
التحقيقات«واأ�شاف  ا�شتباق  ميكن 
واقعّية  الأكرث  »الرواية  ال�شاتر:  عبد 

بتلحيم  يقومون  عّمال  هناك  اأّن  هي 
وح�شل   ،12 رقم  عنرب  يف  كهربائي 
مواد  هناك  واأّن  ول�شّيما  �رشارة، 
اأّدت  الأمونيوم  نيرتات  من  م�شادرة 
ق�شف  »ل  باأنه  النفجار«وجزم  اإىل 
اأن  اإىل  اللحظة  هذه  حتى  اإ�رشائيلي 
اأن  عن  احلديث  العك�ش«وحول  يثبت 
»حزب  ي�شتخدمه  امل�شتودع  هذا 
يُ�شّدق، فحزب  اأجاب: »كالم ل  اهلل«، 
على  بريوت  ملرفاأ  بحاجة  لي�ش  اهلل 

الإطالق«.

ال وجه �سبه بني االأمونيوم 
والقنبلة الذرّية

انت�رشت  النفجار،  اأعقاب  يف 
ماّدة  انبعاث  خطورة  من  حتذيرات 
اأ�شتاذة  وقالت  الأمونيوم  نيرتات 
الأمريكّية  اجلامعة  يف  الكيمياء  ماّدة 
اأمونيوم  »ماّدة  �شليبا:  جناة  ببريوت، 
نيرتات ل حترتق من دون �شبب، ولغاية 
الآن ل نعلم ما الذي اأحرقها«وتابعت: 
بعد  املاّدة  من  �شديدة  خطورة  »ل 
غبار  هناك  كان  اإذا  اإّل  انفجارها، 
بينها  �شبه  وجود  الأجواء«وعن  يف 
وبني القنبلة الذرّية، رّدت جناة: »اأبًدا 
تبعث  الذرية  القنبلة  �شبه،  وجه  ل 
وتوؤذي،  تتفاعل  التي  الكيماويات 
التفجري  لكّن ميكن ب�شبب حجم وقّوة 

�ُشبهت بالقنبلة الذرّية«.
فيه  ترتقب  وقت  يف  النفجار  وجاء 
والدولية  والعربية  اللبنانية  الأو�شاط 
يف  الدولية  املحكمة  حكم  �شدور 
اللبناين  الوزراء  رئي�ش  اغتيال  ق�شية 
تفجري  عرب  احلريري،  رفيق  الأ�شبق، 
�شخم ا�شتهدف موكبه، و�شط بريوت، 

يف 14 فرباير/ �شباط 2005.
وبعد اأن كان مقررا �شدور احلكم اأم�ش 
اجلمعة، اأعلنت املحكمة، ومقرها يف 
اأوت    18 اإىل  تاأجيله   ، بهولندا  لهاي 
حلت  التي  الكارثة  ظل  يف  اجلاري، 

بالعا�شمة اللبنانية.

تعددت روايات ال�سلطات وخرباء يف لبنان، لكّن النتيجة واحدة، وهي انفجار �سخم يف مرفاأ 
بريوت، الثالثاء، خلف ما ال يقل عن 135 قتيال ونحو 5 اآالف جريح وع�سرات املفقودين، ف�سال 
عن دمار مادي هائل ويفيد تقدير حكومي اأويل باأن ما حدث هو انفجار »مواد �سديدة التفجري« 

يف اأحد م�ستودعات املرفاأ.

كارثة بريوت

تعددت الروايات والنفجار واحد 
اأمام حمكمة اأمريكية

�شابط خمابرات �شعودي �شابق 
يقا�شي ابن �شلمان 

اأفادت �شحيفة كندية اخلمي�ش، باأن 
�شعد اجلربي، �شابط ال�شتخبارات 
ويل  يقا�شي  ال�شابق،  ال�شعودي 
اأمام  �شلمان،  بن  حممد  العهد 
اأمريكية وبح�شب �شحيفة  حمكمة 
فاإن  الكندية،  �شتاندرد«  »كاثارينز 
اإىل  اتهامات  لئحة  وجه  اجلربي 
ق�شائية  دعوى  يف  �شلمان،  ابن 

رفعت اأمام حمكمة يف وا�شنطن.
غري  بتعوي�شات  اجلربي  ويطالب 
حمددة من ابن �شلمان وم�شاعديه، 
نطاق  خارج  قتل  »حماولة  لتدبري 
الق�شاء«، وانتهاك القانون الدويل، 
ونقلت  نف�شها  ال�شحيفة  وفق 
الدعوى  يف  ورد  عما  ال�شحيفة 
اأيام من حادثة  اأنه بعد  الق�شائية، 
القتل الوح�شية لل�شحفي ال�شعودي 
البارز، جمال خا�شقجي يف تركيا، 
العهد  ويل  اأر�شل   ،2018 خريف 
من  جمموعة  �شلمان  بن  حممد 
النمر«  »فرقة  با�شم  تعرف  القتلة 
كبار  اأحد  عن  للبحث  كندا  اإىل 
ال�شابقني،  ال�شتخبارات  �شباط 

ممن انتقل للعي�ش يف كندا.
وتقول الدعوى اإنه على الرغم من 
ف�شلت  عندما  املخطط  اإحباط 
�شباط  جتاوز  يف  املجموعة 
احلدود يف مطار بري�شون الدويل، 
تزال  ل  اجلربي  �شعد  حياة  فاإن 
اجلربي  �شديد«ويعتقد  »خطر  يف 
اعتُقال  الذين  اأبنائه،  اثنني من  اأن 
من  �شابق  وقت  يف  ال�شعودية  يف 

يُعرف مكان  والذين ل  العام،  هذا 
وجودهما، يُ�شتخدمان الآن »كُطعم 

ب�رشي« ل�شتدراجه.
�شحيفة  ذكرت  املا�شي،  وال�شهر 
الكندية،   »Globe and Mail«
على  �شغوطاً  متار�ش  الريا�ش  اأن 
ال�شتخبارات  �شابط  لإعادة  كندا 
الالجئ  اجلربي،  �شعد  ال�شعودي، 
ال�شلطات  وتالحق  اأرا�شيها  على 
ال�شتخبارات  �شابط  ال�شعودية 
واأنه  �شيما  ل  عاماً(،   61( ال�شابق 
وعميقة  ح�شا�شة  معلومات  ميتلك 
لأفراد  املالية  الأ�شول  حول 
اململكة،  يف  احلاكمة  الأ�رشة 
بح�شب ال�شحيفة ونقلت ال�شحيفة 
ذكر  رف�شت  م�شادر  عن  الكندية 
دبلوما�شية«،  »لأ�شباب  ا�شمها 
حاولت  ال�شعودية  ال�شلطات  اأن 
اعتقال اجلربي عرب اإ�شدار مذكرة 
توقيف بحقه لدى ال�رشطة الدولية 
الريا�ش  اأن  واأ�شافت  )الإنرتبول( 
 ،2018 كندا عام  اإىل  وفداً  اأر�شلت 
باإعادة  الأخرية  �شلطات  ملطالبة 
تنل  مل  اأنها  اإل  اإليها،  اجلربي 
طلب  لتقدمي  دفعها  ما  مبتغاها، 
لإعادة   2019 عام  خريف  ر�شمي 
ويحاول  ال�شتخباراتي  ال�شابط 
ويل  �شغوط  مقاومة  اجلربي، 
�شلمان  بن  ال�شعودي حممد  العهد 
فراره  بعد  اململكة،  اإىل  للعودة 
اللجوء  وطلبه   2017 عام  كندا  اإىل 

هناك، بح�شب امل�شدر نف�شه.

يف مرفاأ بريوت

الق�شاء الع�شكري يوقف 16 موظفا 
اللبناين،  الع�شكري  الق�شاء  اأعلن 
يف  موظفا   16 توقيف  اخلمي�ش، 
التحقيق  ذمة  على  بريوت،  مرفاأ 
ملفو�ش  بيان  يف  ذلك  جاء 
احلكومة، لدى املحكمة الع�شكرية 
عقيقي،  فادي  القا�شي  بالإنابة 
)ر�شمية(  الوطنية  الوكالة  نقلته 
واأو�شح البيان اأن »املوقوفني حاليا 
على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 
)مل  اآخرين  عن  ف�شال  �شخ�شا، 
رهن  مرتوكني  عددهم(  يحدد 
التحقيق  اأن  اإىل  التحقيق«واأ�شار 
اأدت  »�شمل كافة املالب�شات التي 
الهائل،  اإىل ح�شول هذا النفجار 
�شهداء  �شقوط  من  عنه  جنم  وما 
الع�شكريني  من  اأبرياء  وجرحى 
اأ�رشار ج�شيمة  واملدنيني، ووقوع 
ا�شتجواب  »مت  اأنه  جدا«وتابع 
الآن،  حتى  �شخ�شا   18 من  اأكرث 
اإدارة  جمل�ش  يف  م�شوؤولني  من 
اجلمارك،  واإدارة  بريوت  مرفاأ 
ال�شيانة  اأعمال  عن  وم�شوؤولني 
العنرب  يف  الأعمال  هذه  ومنفذي 

رقم 12«.
نرتات  مادة  »يحوي  العنرب  وكان 
 34٫7( الدرجة  العايل  الأمونيوم، 
لت�شنيع  امل�شتعملة  باملائة(، 

مواد  اإىل  بالإ�شافة  املتفجرات، 
وكابالت  ال�شتعال  �رشيعة  ملتهبة 
بح�شب  البطيء«،  للتفجري  )فتيل( 
»م�رشح  اأن  على  و�شدد  البيان 
�شيبقى  بريوت(  )مرفاأ  اجلرمية 
التحقيق«ويف  انتهاء  حتى  مقفال 
اأعلن  اخلمي�ش،  �شابق  وقت 
املركزي(،  )البنك  لبنان  م�رشف 
يف  موظفني   7 ح�شابات  جتميد 
مرفاأ بريوت، بينهم مديرا املرفاأ 
بدري  واجلمارك  قريطم،  ح�شن 
عن  �شادرة  وثيقة  وفق  �شاهر، 
امل�رشف كما قرر الق�شاء اللبناين، 
امل�شوؤولني يف  �شفر عدد من  منع 
املرفاأ، بينهم املدير العام ال�شابق 
اإ�شافة  مرعي،  �شفيق  للجمارك 
وخلف  وقريطم  �شاهر،  اإىل 
ما  الثالثاء،  بريوت،  مرفاأ  انفجار 
ل يقل عن 137 قتيال ونحو 5 اآلف 
حتت  املفقودين  وع�رشات  جريح 
األف م�رشد،  الأنقا�ش، ونحو 300 

وفق اأرقام ر�شمية غري نهائية.
ويزيد هذا النفجار من اأوجاع بلد 
اأزمة  تداعيات  اأ�شهر،  منذ  يعاين 
وا�شتقطابا  قا�شية،  اقت�شادية 
تتداخل  م�شهد  يف  حادا،  �شيا�شيا 

فيه اأطراف اإقليمية ودولية.
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  الكاتبة الواعدة "اإميان �سيباين" يف حوار لـ "الو�سط":

  ت�ضتهويني ق�ضايا املجتمع 
و�ضاأكون كاتبة املراأة باإمتياز

�سيفة جريدة »الو�سط« يف هذا العدد ا�سمها »اإميان �سيباين« كاتبة واعدة من بالد الأورا�س الأ�سم تطل 
على عامل الأدب پاول اإ�سدار �سريى النور قريبا ، عانقت احلرف منذ �سغرها ما جعلها �سغوفة بالأدب 

والثقافة طموحاتها لي�س لها �سقف تعد بتقدمي اأف�سل ما لديها خا�سة يف ما يخ�س الق�سايا الجتماعية 
و املراأة خ�سو�سا، تابعوا معنا هذه الدرد�سة ال�سيقة التي جمعتنا بها ..

    حاورها: اأح�سن مرزوق

       اأول قدمي نف�سك
 للقراء ؟

مار�س   6 مواليد  من  �شيباين  اإميان 
1993

�شابة  باتنة،  والية  نقاو�س  مبدينة 
ولدي  والكتابة  االأدب  بعامل  �شغوفة 
املجال،  هذا  يف  كثرية  طموحات 
االأدبي  امليدان  يف  ب�شمات  عدة  لدي 
عامة،  ب�شفة  الثقايف  واالإبداعي 
االأجنبية  واللغات  االآداب  كلية  خريجة 
يف  اللي�شان�س  �شهادة  على  متح�شلة 
جلامعة  اللغوية  والدرا�شات  االأدب 
املا�شرت  �شهادة  على  وحا�شلة  باتنة، 
تخ�ش�س ل�شانيات عامة من ق�شم علوم 

الل�شان جلامعة اجلزائر.

مع  حكايتك  بداأت  كيف    
عامل احلرف؟

كانت بدايتي االأدبية عبارة عن اهتمام 
الق�ش�شية  واملجموعات  بال�شعر  وا�شع 
بالروايات  انتقلت بعدها الإهتمامي  ثم 
وع�شقي الكبري لها، فاالأدب بالن�شبة يل 

روح نب�شها الكلمات.

الكتاب  ومن  تقراأين  ملن    
الذين تاأثرِت بهم؟

الن�شوي ومهتمة  االأدب  اأقراأ بكرثة  اأنا 
به ب�شفة خا�شة جدا، ومن مف�شالتي 
من الكاتبات الكاتبة والروائية املميزة 
بها  تاأثرت  التي  م�شتغامني  اأحالم 
بف�شلها،   الكتابة  واخرتت طريقتي يف 
باالأدب  الوا�شع  اهتمامي  اإىل  اإ�شافة 
بق�شايا  يهتم  بدوره  الذي  االإجتماعي 
اأخرى..   جهة  من  خمتلفة  جمتمعية 
كما اأنني مولعة بكتب وموؤلفات الكاتب 
ككاتب  اهلل«  رحمه  حممود  »م�شطفى 
اأدبه املتميز  عظيم نقف اإجالال اأمام 

جدا يف �شاحة االأدب ككل.

  حدثينا عن ق�سة ولدة 
النور  �سريى  الذي  الأول  كتابك 

قريبا؟ وماهو حمتواه؟

يف  هو  الذي  االأول  ملولودي  بالن�شبة 
طويلة  ق�شة  فهو  قريبا  الن�رش  طريق 

لكني �شاأخت�رشها يف ب�شع كلمات..
املراأة  وب�شوؤون  باملراأة  اهتمامي  اإن 
قلمي  اأرفع  اأ�شا�شيا جلعلي  دافعا  كان 
دون تردد الأخط كل ما يف جويف وما 
من  طويلة  ل�شنوات  اأخفيته  قد  كنت 
وتعاي�شت  و�شطها  ع�شت  قد  ق�ش�س 
اإخراجها  على  اأخريا  وعزمت  معها، 
كله  هذا  نتيجة  وكانت  النور  اإىل 
على  يحتوي  الذي  الكتاب  هذا  هو 
وواقعية  حقيقية  جمتمعية  ق�شايا 
وكلها مرتبطة باملراأة، علما اأنه كتاب 

توعوي اأي�شا.

التي  املوا�سيع  ماهي    
وماهو  كتاباتك؟  يف  ت�ستهويك 
تف�سلني  الذي  الأدبي  اجلن�س 

اخلو�س فيه؟

كما  بكرثة  ت�شتهويني  التي  املوا�شيع 
واملجتمع..  املراأة  هي  وقلت  �شبق 
اأنها  مبا  املراأة  ق�شايا  يف  والغو�س 

املجتمع  هذا  من  يتجزء  ال  جزء 
الن�شوي  باالأدب  مهتمة  اأنني  مبا 

واالإجتماعي معا.
ال�ساحة  يف  راأيِك  ما    
الأدبية يف اجلزائر حاليا؟ هناك 
لأعمالها  ترّوج  �سبابية  طاقات 
الإجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 

ماذا تقولني يف هذا اجلانب؟

اليوم  اجلزائرية  االأدبية  ال�شاحة 
وكذلك  الدعم  من  نق�شا  رمبا  تعاين 
واأالحظ  حظت  ال  فكما  االإهتمام، 
االإجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب 
هناك طاقات �شبابية عظيمة جتعلني 
جمهوداتها  على  تقديرا  عندها  اأقف 
والتي  املتميزة  واإبداعاتها  اجلبارة 
باأنواعه  والدعم  االإهتمام  ت�شتحق 
اأي�شا، الكتاب واملبدعني اليوم يعانون 
كل  رغم  لكن  الوا�شح،  التهمي�س  من 
هاته العراقيل فال يجب الرتاجع مهما 
لطاملا  والظروف،  االأ�شباب  كانت 
�شاحة  يف  االأجمل  يقدم  القلم  كان 
الفن واالإبداع واآمل اأن يظل كذلك بل 

ويتطور اأكرث فاأكرث.

ترجمة  يف  تفكرين  هل    
كتاباتك اإىل لغات اأخرى؟

حاليا لي�شت لدي اأدنى فكرة عن هذا، 
رمبا  موؤلفاتي  اأول  ي�شدر  بعدما  لكن 
�شاأخمن يف هذه الفكرة وملا ال.. طاملا 
اأنني اأ�شجع التطور والتقدم يف اأي عمل 
اإبداعي ثقايف واأطمح للرقي به بدوري 

ككاتبة اإىل اأبعد احلدود.

م�ساريعك  ماهي    
امل�ستقبلية بعد الإ�سدار الأول؟

حني ت�شاألني عن م�شاريعي امل�شتقبلية، 
ال  االأدب  عامل  يف  الطموح  اأن  اأقول 
ال  واالإبداع  الكتابة  و�شغف  له،  �شقف 
يجّف  ولن  ال  وحربي  اأي�شا  له  حدود 

باإذن اهلل تعاىل ..

الر�سالة  اأو  الكلمة  ما    
التي توجهينها لكل من له موهبة 

ويف اأي جمال كان؟

يف  مبدع  كل  اإىل  اأوجهها  التي  كلمتي 
�شاحة الفن والثقافة اأو اأي جمال اآخر، 
هي اأن يثق بنف�شه ومي�شي قدما فمن 
له عمل فليقم به ومن له كلمة فليقلها 
دون  اليوم  فليو�شلها  ر�شالة  له  من   ..
فلي�شع  ب�رشعة  مي�شي  فالعمر  تاأجيل 
هذه  يف  الطيبة  ب�شمته  �شخ�س  كل 

احلياة.

للجريدة  اأخرية  كلمة     
والقراء ؟

لل�شحفي  والثناء  ال�شكر  كل 
جريدة  و  مرزوق«  »اأح�شن  ال�شيد 
لهذه  منحي  على  »الو�شط«الراقية 
من  ا�شتطعت  التي  الطيبة  الفر�شة 
الذي  بنف�شي وبعملي  التعريف  خاللها 
اأ�شكر  اهلل، كما  �شاء  اإن  �شي�شدر قريبا 
مازالوا  الذين  الكرام  القراء  جميع 
مت�شبثني بحبهم واطالعهم على الكتب 
وهذا ما يعرب عن مدى �شمّوهم ورقي 

فكرهم.

بقلم الأ�ستاذة: 
رفيدة بوبكر 

تاأخذنا الن�شو�س الغري مكتوبة اإىل 
ِزمام  يف  تتحكم  معلن،  غري  واقٍع 
الثقافية  الدالالت  جملة  ِده  �رشرَ
حيث  املتعددة،  املفاهيم  ذات 
لعبة  املوؤلف  خاللها  من  يلعب 
حتري�س املقا�شد �شمن �شفرات 
للمتلقي  تتيح  املفهوم،  دورانية 
املفاهيمي  اال�شتغال  خو�س 

للداللة الواحدة..
منت  اإىل  الهروب  ميكننا  ال 
اك�س ب�شكل  الن�شو�س، دون اأن نُ�شرَ
اأو باآخر تلك العناوين التي ينتقيها 
الكاتب بدقة تامة، لتكون بابا من 
اأبواب دخول الن�شو�س اأو مق�شدا 
من  جملة  بداخله  ي�شتجمع  اأويل 
املقا�شد، فقد اختار ما يدل على 
واقعيته ال�شارمة وغربلته الدقيقة 
معاٍن  ذات  ثقافية  مل�شطلحات 
نرَقترَن�ُشُه  اجتماعية �رشفة، كالذي 
للمجموعة  الرئي�س  العنوان  من 
والعناوين  »تفو«  امل�رشحية 
الداخلية للن�شو�س امل�رشحية كـ« 
مقربة، مرحا�س، تفو ، اأنرتوبيا«.

املجموعة  عنوان  انفتح  اإذ 
دالالت  على  تفو«  امل�رشحية« 
ٍمّ من  ثقافية متباينة، يحتاج اإىل كرَ
املفاهيم الواقعية لتحليلها وتثبيت 
جزئيات دالالتها، ما يجعل القارئ 
ْلِء خزان لغته لينتقل  يتوقف عن مرَ
ويها  حترَ معينة  داللة  فر�س  اإىل 
عر�ٍس  داخل  ا،  مرَ واقٍع  ر�شالة 
ر�شالة  كرَنِفه  يف  يُن�ِشُئ  مف�شل 
اجلوكر  دور  غريها.  دون  بذاتها 
ذاته،  حِدّ  يف  الكاتب  لعبه  الذي 
كان كرَافًيا لنقل مقا�شده اإىل بداية 
التقاء القارئ مع الن�س، ما يجعلنا 
ال�رشاع  عمق حتويل  مدى  ندرك 
باإ�شارات ت�شويرية واأخرى تركيبية 
الترَّ�شِقيِط  ة  ُف�شحرَ للمتلقي  تعطي 
اأنها  الكثري  يعتربها  والتي 
اإ�شارات مثرية للجدل، كامل�شاهد 
 « امل�رشحي  الن�س  يف  االنتقالية 
الثالث  ال�شخ�شيات  بني   ،« مقربة 
الثاين،  الدفان  االأول،  )الدفان 
الدفان الثالث(. يرَ�شتنه�س يف ن�شه 
ت�شكيالت  اأنرتوبيا«،   « امل�رشحي 
املنطقية  الروابط  معها  تزول 
بذاته  واقع  جمهور  بها  ليخاطب 
طبيعي،  اأمر  وهو  غريه،  دون 

مادامت الدالالت العامة امل�شكلة 
ٍة  ْداأرَ هرَ اإىل  الن�س، حتتاج  ل�شياقات 
يعيد  خا�س،  نوع  من  ت�شكيلية 
من خالل  �شياغتها  العبادي  علي 
العامة  امل�شطلحات  �شتات   ِّ ملرَ
الفنية  باأبعادها  ِلتنزاح  واخلا�شة 
واجلاهزة،  املاألوفة  اللغة  عن 
امل�رشحي  ن�شه  عك�س  على 
املونودرامي »تفو« الذي يقوم على 
ت�شكيالت منطقية ذهنية مبا�رشة 
اأركان الرتكيب الداليل واحلد  بني 
تنزاح،  اأن  الداللة  فيه  تكاد  الذي 
فاللغة يف هذا ال�شياق ال تعرب عن 
ذاتها بل تعرب عن خارجها  . لقد 
تطلبت القراءة امل�شمرة واخلفية 
،اإىل  الن�شو�س  �شياقات  داخل 
التفاعلي  التحليل  �شوء  ت�شليط 
ترتكز  بطريقة  االجتماعي 
تبداأ  عديدة،  حمتويات  على 
تكون  التي  دات  ِدّ امُلحرَ با�شتظهار 
نظام  يف  العموم  على  م�شترتة 
الداللة  فتتحرك   ، ما  اجتماعي 
بتحرك ال�شخ�شيات ذات ال�شلطة 
للتلفظ،  امُلو�ّشعة  واالأيديولوجيا 
التبادل  هذا  منهج  يرتتب  حيث 
املو�شوعي من �شخ�شيات حمددة 
الواقعية،  ال�شخ�شيات  عامة  اإىل 
انطالقا من التوظيف اال�شتبدايل 
الرتميز  وت�شورات  تتكامل  لفروع 
كيان  يتبعه  الت�شاٍل  املف�شل 
كالذي  والتمثل،  لالإدراك  قابل 
يف  »هي«  �شخ�شية  من  ن�شت�شفه 
املونودرامي  امل�رشحي  الن�س 
الدنيا  التي جلدتها  »تفو«  املراأة 
من  كثريا  عانت  عديدة،  مرات 
وقعت  التي  واالأمل  املعاناة  فرط 
ثم  الظاملني...،  اأنياب  �شحية 
التوظيف  اإىل  ياأخذنا  ذلك  بعد 
فيكون  لل�شخ�شية  اال�شتبدايل 
يبق  مل  الذي  اأهلها  لبيت  تاأملها 
ترميز  جمرد  اأطالل  �شوى  منه 
عند  يظهر  م�شمر  ملفهوم  دال 
اأول داللة خطها الكاتب يف قوله: 
وهي  واالأمل  احل�رشة  »...تخنقها 
البيت«.   باحة  يف  بعينها  تتجول 
دالئلية،  اإطالالت  اأمام  اإذن  نحن 
يربو  ما  اإىل  فيها  املنت  يت�شظى 
من  كثري  يف   – كانت  دقائق  على 
خلطاب  مميزة  �شمات  االأحوال- 
فح�شب  العبادي  علي  ال  الكاتب 
ذات  امل�رشحية  التجارب  يف  بل 

الطابع الواقعي ب�شكل عام.

الواقع يف فنجان »علي العبادي« 

على طاولة جمموعته 
امل�ضرحية »تفو«

الو�سط:2020/08/08
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�شده بن ثامر علي املولود بتاريخ 1999/11/28 ببو�شعادة والية امل�شيلة ابن �رشيف 
وبن ثامر خرية وتعيني املرجع والده بن ثامر �رشيف مقدما عليه لتويل �شوؤونه ومتثيله 
اأمام جميع الهيئات واالأ�شخا�س وذلك اإىل غاية �شقوط التقدمي مع االأمر بن�رش هذا 
النيابة  من  ب�شعي  وذلك  �شده  املرجع  ميالد  عقد  هام�س  على  به  والتاأ�شري  احلكم 
العامة.. بذا �شدر هذا احلكم واأف�شح به جهارا يف اليوم وال�شهر وال�شنة املذكورين 

اأعاله، واأم�شي اأ�شل هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�شبط. 

اإ�ضهار
لالأبحاث  املعريف  املدار  مركز  اأعلن 
جملة  اإن�شاء  عن  باجلزائر  والدرا�شات 
جملة   « وهي   ،2020 مو�شم  جديدة 
دولية  دورية  بيداغوجية«،  مدارات 
متعلقة  متخ�ش�شة،  حمكمة  علمية 
والتخ�ش�شات  عامة  بالبيداغوجيا 
فتحت  ولهذا  عنها  املنبثقة  الفرعية 
الرت�شح  باب  هذه  جملة  حترير  هيئة 
للمجلة  العلمية  الهيئة  اإىل  لالن�شمام 
مت  حيث   ، مراجعني  اأو  كمحكمني 
اأ�شاتذة اجلامعات  لكافة  الدعوة  توجيه 
العليا  ال�شهادات  حملة  من  والباحثني 
خمتلف  ومن  اجلزائر  من  والباحثني 
ح�شب  وهذا  العربي،  الوطن  ربوع 
يومية  حت�شلت  الذي  البيان  اأكده  ما 

»الو�شط« على ن�شخة منه.  
دورية  بيداغوجية  مدرات  جملة  وتعد 

ت�شتقبل  متخ�ش�شة  حمكمة  دولية 
لغات  باأربعة  والدرا�شات  االأبحاث 
،االإجنليزية  الفرن�شية  :العربية، 
ثلة  حتكيمها  على  وي�شهر  واالإ�شبانية 
خمتلف  من  واالأكادمييني  االأ�شاتذة  من 
تون�س،  كاجلزائر،  العربية  الدول 
املغرب، م�رش، اليمن، اململكة العربية 

ال�شعودية، العراق، ال�شودان، عمان.
  و  ت�شدر هذه املجلة مرتني يف ال�شنة 
املعريف  املدار  مركز  عن  �شدا�شية 
بن�رش  تعنى  والدرا�شات  لالأبحاث 
علوم  جمال  يف  العلمية  االإ�شهامات 
وكذا  والرتبية،  والتكنولوجيا  التعليم 
النف�شية  املقاربات  خمتلف  خالل  من 
والفل�شفية  والتاريخية  واالجتماعية 
االإدارة  يف  وتنظر  واالب�شتمولوجية 
منظور  من  البيداغوجيني  والتخطيط 

التمحي�س  وا�شرتاتيجيات  مناهج 
والتحليل اال�شرتاتيجيني.

تقوم  اجلديدة  املجلة  هذه  اأن    كما 
املتعلقة  العلمية  امل�شاهمات  بن�رش 
والتخ�ش�شات  عامة  بالبيداغوجيا 
يف  واملتمثلة  عنها  املنبثقة  الفرعية 
علوم الرتبية ) الرتبية العقلية والرتبوية 
املتعلقة  بفروعها  ،االأرطوفونيا  للطفل 
الرتبية  اخلا�شة،  الرتبية  بتعليميات 
لذوي االحتياجات اخلا�شة( علم النف�س 
والتطبيقية  النظرية  تخ�ش�شاته  بجميع 
علم  مثل  بالبيداغوجيا  لها عالقة  التي 
النف�س العام، علم النف�س الرتبوي، علم 
اللغوي،  النف�س  علم  املدر�شي،  النف�س 
علم  اإىل  الكالم،باالإ�شافة  ا�شطرابات 
املدر�شي،  االجتماع  كعلم  االجتماع 
االجتماع  ،علم  الرتبوي  االجتماع  علم 

التنظيمي، علم تنظيم العمل.كما اأن جملة 
مدرات بيداغوجية تن�رش اأي�شا االأعمال 
املتعلقة  بعلم اللغة مبختلف تخ�ش�شاته 
:الل�شانيات العامة، الل�شانيات التطبيقية، 
الل�شانيات  التعليمية،  الل�شانيات 
،حتليل  االجتماعية  الل�شانيات  العربية، 
بكل  التعليمية  اأي�شا  وتن�رش  اخلطاب. 
والتعليمية  العامة  كالتعليمية  فروعها 
االأمية.  اللغات وحمو  وتعليمية  اخلا�شة 
التخطيط  اال�شرتاتيجي،  التخطيط 
التخطيط  واالإداري،  اال�شرتاتيجي 
التعليمية  للموؤ�ش�شات  اال�شرتاتيجي 
بناء  التعليمية،  ال�شيا�شات  والرتبوية، 
املوؤ�ش�شاتية  والقيادة  الت�شيري  املناهج، 
تتقاطع  التي  التخ�ش�شات  من  وغريها 

مع البيداغوجيا.
حكيم مالك

ت�سدر عن مركز املدار املعريف لالأبحاث والدرا�سات باجلزائر

الإعالن عن اإن�ضاء جملة "مدارات بيداغوجية"
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الكاتبة الواعدة �سليحة بعلة ، لـ "الو�سط"

قرنفليات ...كلمات تقذف يف اأرواحنا الإيجابية
فتحت الكاتبة املبدعة �سليحة بعلة  قلبها ليومية الو�سط يف هذا احلوار احل�سري متحدثة عن  ميالد كتابها الثاين  املو�سوم بـ » قرنفليات« يف جزئه 

الأول ال�سادر حديثا عن دار املثقف للن�سر والتوزيع، وياأتي هذا الكتاب بعد باكورة اأعمالها » حرب الألوان«  التي حققت جناحا منقطع النظري 
يف معر�ض اجلزائر الدويل للكتاب �سيال 24 ل�سنة 2019 ، حيث ا�ستطاعت فعال ابنة املنيعة اأن حتكي عن التمييز العن�سري والعديد من املوا�سيع 

الأخرى بكل �سراحة و�سدق ومن دون لف اأودوران ، وهذا ما جعلها ت�سل  ب�سرعة اإىل قلوب القراء الأعزاء  الذين �سيكت�سفون يف هذا اللقاء 
اخلا�ض تفا�سيل عملها اجلديد وم�ساريعها امل�ستقبلية مع عامل الكتابة والإبداع .

حاورها : حكيم مالك 

بعلة  هي  من  لبداية،    
�سليحة ؟

 
�سنة   24 املنيعة  من  �سليحة  بعلة 
للأ�ساتذة  العليا  باملدر�سة  طالبة 
اأ�ستاذ  تخ�س�ص  اأدر�ص  بالأغواط 
تعليم ثانوي علوم طبيعية  ، مقبلة 
على التخرج باإذن اهلل كاتبة لرواية 
حرب الألوان و قرنفليات ، م�ساركة 
يف عدة معار�ص من بينها املعر�ص 

الدويل للكتاب �سيل 2019 . 

ردود  كانت  لكيف    
بعملك  املنيعة  اأهل  اأفعال 
الأدبي الأول »حرب الألوان«؟

 
الأول  الأدبي  للعمل  بالن�سبة 
 كانت  الألوان«  »حرب  بـ  املو�سوم 
الردود معظمها ايجابية لأنها كانت 
الواقعة  الأمور  من  الكثري  حتكي 
بني  الردود  اختلفت  جمتمعنا  يف 
التوا�سل  مواقع  على  تعليقات 
الجتماعي و ردود مبا�رشة ، كما اأن 
وهناك  بال�سجاعة  و�سفني  الكثري 
ل  الأدبي  العمل  نبذت  قليلة  قلة 
لأنني  رمبا  �رشاحة  ملاذا  اأعلم 
الطابوهات  من  مو�سوعا  تناولت 
املجتمعات  يف  عنها  امل�سكوت 
ذلك  يهمني  ل  لكن  ال�سحراوية 
املجتمع  تركيبة  اأعرف  ب�رشاحة 
الذي ن�ساأت فيه وم�ستعدة لتحمل 

كل النتائج ومواجهتها .

اأهديت  اجلزء  للمن    
الأول من » قرنفليات »  ؟

 
اإىل اأمي و اأبي و اإخوتي ، زملئي 
نوا�رش  معلمتي  و  اأ�سدقائي  و 
اإىل  الكتاب  هذا  ف�سيلة  واأهدي 
واإىل  النجاح  يف  الراغبني  كل 
و  حياتهم  يف  الأمل  امل�سرتزقني 
قلوبهم  غلفت  الذين  ال�سلبيني  اإىل 

لكلمة  املتعط�سني  واإىل  الظلمات 
لكتابي  الداعمني  كل  اإىل  و  طيبة 

الأول »حرب الألوان«.
 

بـ  »  ق�سدت  ملاذا    
قرنفليات«  ؟

 
ا�سم  معنى  من  الكتاب  ا�سم  جاء 
القرنفل  يعني  الذي  و  �سلوحة 
كانت  التي  كتاباتي  بع�ص  هي   ،
من  النابعة  الق�سا�سات  حبي�سة 
يف  فل�سفتي  و  اخلا�سة  قناعتي 
من  �سببا  اأعتربها  لأنني   ، احلياة 
اأ�سباب بلوغي ما اأنا فيه و احلمد 

هلل .
 

تفا�سيل  اأكرث  لرنيد    
عن هذا املوؤلف اجلديد ؟

 
مبرور  يكرب  عديدة  باأجزاء  كتاب 
تزيد خربتي  ، يف كل مرة  ال�سنني 
قناعات  لدي  تتكون  و  احلياة  يف 
جديدة يولد جزء جديد لقرنفليات 
وحلظة  موقف  كل  �ساأ�سارككم   ،
من  ا�ستنتجتها  وفل�سفة  وقناعة 
اأن  اأردت  لأنني  فقط   ، حياتي 
مثلما  عليكم  الوقع  من  لها  يكون 
تقذف  ما  دائما  كانت   ، علي  كان 
فرتة  يف  كنت  منذ  الأمل  يف 
اأراجع  كما  اأراجعها   ، املراهقة 
در�ص الريا�سيات و اللغة ، �ساهمت 
كثريا يف تطوري و قذف الأمل يف 
اأن  قررت  ـ  دواخلي  و  �رشيرتي 
اأمل   ، املتوا�سع  كتابي  اأ�سارككم 
الذي  الأمل  بع�ص  يرويكم  اأن  يف 
حوى  الأول  جزءه  ففي   . روانيه 
الجتماعية  الظواهر  من  العديد 
و املواقف احلياتية و الأمثلة فيما 
العديد  و   ، واقعنا املعا�ص  يخ�ص 
واأاأمل  الإر�سادات  و  الن�سائح  من 
مرة  يقروؤوه  ل   اأن  اجلميع  من 
واحدة ،فهو لي�ص ق�سة ول رواية ، 
و اإمنا عبارة عن كلمات جمعت يف 
لتقذف يف  املتوا�سع  الكتاب  هذا 

من   القليل  الأعزاء  القراء  اأرواح  
 العديد  ي�سم  اأنه  كما   ، الإيجابية 
:ابحث  عنوان  حتت  الفقرات  من 
عن ميزتك، بني التجاهل والتنازل، 
بني الكره واحلب، اإنهم ليحبوننا، 
كنت  كم  لنف�سك،  اخلداع،ع�ص  يف 
الوالدان،  فكرية،  خمدرات  غبيا، 
يحبونني كثريا، ل حتا�سب نف�سك، 
كن متوازنا، اجعل مرجعا حلياتك، 
بني التعقيم والتطهري ،املوهبة يف 
م�سوؤول،   ل�ست  الأمل،  �سحرائنا، 
حب  يف  والوقاحة،  ال�رشاحة  بني 
ابت�سم،  اجلميع،  يحبك  مل  الب�رش، 
النمطية  ثمنه،  لكل  خاطر،  جرب 
هدية،الو�سط  اأهدي  واجلهل، 
تكون  اأن  يعني  ماذا  حجة، 
ناجحا؟، ل�ست م�سطرا، امل�سكلة، 
اإياك  ابنك،  رافق  عني،  �سيقولون 
القوة قوة فكر، ما  للقاع،  والنزول 
م�سكلتكم؟، احلرية، من الطبيعي.

 
 « ملو�سوع  لتطرقت    
احلرية« يف كتابك »قرنفليات« 
، فما هو منظورك اخلا�ض لها 

؟

 
املغالطات  اأكرب  من   : احلرية 
مفهوم  هذا  زماننا  يف  الواقعة 
اأن  منا  الكثري  يعتقد   ... احلرية 
فعل  و  نريد  ما  قول  هي  احلرية 
نريد  حيثما  التواجد  و  نريد  ما 
احلقيقية  احلرية  ولكن  وفقط، 
و  نريده  ل  عما  العزوف  هي 
نقتنع  مال  رف�ص  يف  ال�سجاعة 
انتهاج ما نرغبه و  القوة يف  به و 
حينما   >< ><ل  بكلمة  الرف�ص 
ماهم  و  يريدونه  ما  ينا�سبنا  ل 
نف�سك  مع  به.فاجل�ص  مقتنعني 
يف  ل  تقول  فاأن   ، حريتك  وانتق 
ذلك  ي�ستوجب  الذي  املوقف 
و  ذلك  يتطلب  الذي  املكان  و 
ذلك  ي�ست�سعب  الذي  املجتمع 
قد  احلرية  مراتب  اأعلى  فتلك 
و  الفكر  حرية  فاحلرية  بلغتها 
القناعة ل حرية اللبا�ص و التبجح 

و التجوال.
 

  لهل من جديد  يذكر 
حول »املاندال«؟ 

 ب�رشاحة نعم ، كنت قد اأخربتكم 
اأ�سعى لتوثيق  اأنني  يف لقاء �سابق 
البع�ص من اأعمايل يف جمال ر�سم 
املاندال ا�ستطعت اأن اأر�سم بع�ص 
اللوحات و�ساركت بها يف معر�ص 
اجلامعية  اإقامتي  م�ستوى  على 
،ب�رشاحة اأعتربها بداية م�سجعة 
اأدوات  ا�ستعملت  واأنني  خا�سة 
لر�سم  اأ�سعى  وحاليا  ب�سيطة 
املزيد ولكن نظرا لنق�ص الأقلم 
 فاأنا  بالر�سم  اخلا�سة  والأدوات 

متوقفة عن ذلك.

حلدثينا عن مذكرة    
تخرجك؟ 

بالن�سبة ملذكرة تخرجي عنوانها 
كالتايل :« الفطريات املجهرية يف 
باللغة الجنليزية  ال�سايات«  تربة 
كنا   ، رائع  عنوان  احلقيقة  يف 
حتت  التطبيقي  بالعمل  قمنا  قد 
بوبرمية  اأريج  الأ�ستاذة  اإ�رشاف 
 وباء  ظروف  ولكن  اهلل،  حفظها 
دون  حالت   19 كوفيد   - كورونا 
كنا  كما  مميز  عمل  تقدمي 

نطمح  ، فا�سطررنا اإىل تعوي�ص 
الأجزاء التطبيقية باأخرى نظرية 
ولكننا ا�ستفدنا كثريا �رشاحة .

ل فيم    
تتمثل م�ساريعك امل�ستقبلية  

يف جمال الكتابة ؟

العديد  كتابة  يف  اأ�رشع  ب�رشاحة 
لكل  الروايات  و  الن�سو�ص  من 
لكل  فكما  معني  �رشاع  منها 
بني  يكون  ما  منها  �رشاع  رواية 
يكون  ما  ومنها  وجمتمعه  البطل 
وغريها   ... والطبيعة  البطل  بني 
،  ولقد با�رشت يف بع�سها ولكنني 
حلد  للن�رش  ترقى  اأجدها  ل 
اأخ�س�ص  مل  اإنني  ثم   ،  ال�ساعة 
لفرتة  هذه  للكتابة يف  كافيا  وقتا 
م�سارف  على  واأنني  خا�سة 
كبرية  فر�سة  يل  تكن  مل  التخرج 
اأن  كما   ، الكتابة  على  للرتكيز 
لدي اأفكار  كثرية متعلقة بالطفل 
متعلقة  اأخرى  و  ال�سحراوي 

باملراأة والكثري الكثري.

 ماهي ن�سيحتك للقراء ؟
 

اخرتت اأن اأختم  اجلزء الأول من 
:اأول ل�ست مثالية  بـ  » قرنفليات« 
و ل اأدعي املثالية اأنا فقط اأردت 
التي  اخلربة  بع�ص  م�ساركتكم 
 ، حياتي  جتارب  من  ا�ستقيتها 
غري  ول�ست  مع�سوما  ل�ست  ثانيا 
الأقل حاول  فعلى   ، للتغيري  قابل 
كان  لو  ثالثا   ، الأمل  تفقد  ل  و 
لكل منا نية بتغيري نف�سه �سيتغري 
تغري  حميطه  تغري  اإن  و  حميطه 
لنا  جهاد  اأعظم  وهو  جمتمعه 
كمثقفني واعني و نا�سجني ، رابعا 
اأن  هي  التغيري  نحو  خطوة  اأكرب 
نكون اإيجابيني يف تفكرينا و اأكرب 
غلطة يف حق اأنف�سنا هي اأن نكون 
اأن  حاول  الأقل  فعلى  �سلبيني، 

تكون اإيجابيا .

قبلة  النعامة  ولية  اأ�سحت 
للباحثني والأ�ساتذة اجلامعيني يف 
جمال الطبيعة التي تر�سم لوحات 
نادرة و�ساحرة، ف�سل عن  مناطق 
والنباتي من  البيولوجي  التنوع 
خلل املناطق الرطبة واملحمية 
ال�سخرية  والنقو�ص  احلمامات   ،
برتاب  والق�سور املتواجدة 

الولية . 
اأكد طالب زائر  ويف �سياق مت�سل 
من معهد علوم الفلحة والغابات 
بكر  اأبي  جامعة تلم�سان  من 

بلقايد، يف ت�رشيح له، اأن اخلرجة 
الطلبة  بها  يقوم  التي  امليدانية 
القيام  لهم  �ست�سمح  للمنطقة 
من  تلقوه  ملا  باأعمال تطبيقية 

درو�ص نظرية يف اجلامعة. 
الطلبة  اأن  املتحدث  واأو�سح 
الزيارة  خلل  من  اكت�سفوا 
امليدانية التي يقومون بها العديد 
الغر�ص  كم�ساريع  الأمور  من 

واملناطق الرطبة. 
طالب  قال   ، ذاته  ال�سياق  ويف 
زارت  التي  املجموعة  �سمن  من 

اأن  للبحث والإ�ستك�ساف،  النعامة 
مدينة النعامة تتميز برثوة طبيعية 
توليها ال�سلطات  اأن  متمنيا  كبرية 
املحلية اهتماما كبريا خا�سة يف 
اأن  ميكن  لأنها  ال�سياحة  جمال 
اجلزائري  القت�ساد  ت�سارك يف 

يف جمال التنمية امل�ستدامة.  
واأو�سح طالب اآخر،  اأن زيارةولية 
النعامة �سمحت له بزيارة املتحف 
وكذا  بوعمامة  بال�سيخ  اخلا�ص 
معامل  اإىل  تيوت اإ�سافة  ق�رش 

تاريخية اأخرى. 

خليل  الأ�ستاذ  اعترب  جهته  ومن 
الطلبة،  لهوؤلء  املرافق  ف�سيل 
بني  املربمة  ال�رشاكة  هذه  اأن 
النعامة  لولية  حمافظة الغابات 
بتلم�سان  بلقايد  بكر  اأبو  وجامعة 
النظري  وفاعلة للتطبيق  ،فعلية 
الهدف من  اأن  يف امليدان كا�سفا 
اإىل ولية  امليدانية  اخلرجة  هذه 
املعرفة  تطبيق  هو  النعامة 

النظرية وروؤيتها يف الواقع. 
ا�ستفادة   اإىل  واأ�ساراملتحدث  
املرافقني  �رشوحات   من  الطلبة 

يف  الغابات  التقنيني ملحافظة 
امليدان عن اأهم الربامج والعمليات 
اإطار مكافحة  يف  اأجنزت  التي 
الزيارة  قادتهم  حيث  الت�سحر 
احلزام  عاينوا  اأين  م�رشية  اإىل 
مكمن  اإىل  كما قادتهم  الأخ�رش 
بن عمار اأين عاينوا عملية تثبيت 
وبعني بخليل  الرملية  الكثبان 
الرطبة  املنطقة  ب�سحر  متتعوا 
حو�ص الدائرة اإ�سافة اإىل العديد 

من املناطق الأخرى. 
ولية  اأن  خليل  الأ�ستاذ  اأكد  و 

تتميز بامتلكها  النعامة 
كما  خا�سة  طبيعية  خل�سائ�ص 
النباتات  من  جمموعة  متلك 
واحليوانات خا�سة بهذه املنطقة 

ال�سهبية. 
تلم�سان  جامعة  فان  للإ�سارة 
النعامة  لولية  الغابات  وحمافظة 
�ستدوم  اتفاقية عمل  اأبرمت 
وبحث  لكت�ساف  �سنوات  ثلث 
ولية  بها  الزاخرة  املكنونات 

النعامة. 
النعامة: ب.�سالمي 

ثراء تاريخي و بيولوجي يحول النعامة اإىل قبلة للباحثني والطلبة اجلامعيني 

ثقايف
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يتجدد تال�ضن �أطفالنا كل عيد �أ�ضحى ، حول 
و   ، بالهيدورة  �لوجه  م�ضح  �أ�ضطورة  مو�ضوع 
ي�ضل  �لذي   ، �لهوية  مر�فئ  حول  �للغط  يكرث 

حد �لتجريح �ملقيت .
�أبنائي ... 

�إن كنتم �أ�ضحاب ق�ضية ، فبدال من �لتناف�س و 
�لتنابز حول مو��ضيع ميتة ، هي ن�ضت نف�ضها ، 
�أيها  �ل�ضباح  ير�ضعك حليب  �ضوف  ك�ضيلة  فال 
جيبك  يف  يد�س  �ضوف  عقبة  وال   ، �ملتبطل 

قطعا نقدية تكفيك يومك �أيها �لعاطل .
�أبنائي ...

يف  �ملرمية  �لهيدورة  تلك  �أن  تعلمون  هل 
�ملز�بل هي ثروة طائلة ، و �أنتم تعبثون يف هذه 
فلو   ، كروؤو�ضكم  فارغة  مبو��ضيع  �لف�ضاء�ت 
قد  �أ�ضطركم  كان   ، �أ�ضحاب ق�ضية فعال  كنتم 
�أجل  من  �لعيد  قبل  �إلكرتونيا(  )تطبيقا  �أ�ض�س 
عطنها  بلغ  مهما  �لتي  �لهيدور�ت  هذه  جمع 
خلية  لها  �أ�ض�س  و  عقولكم  عطن  يبلغ  فلن 
تذرو� �مللح عليها فقط و باعها لكان من �أثرى 

�ل�ضباب .
�أبنائي ...

�إنكم �الآن ترونني �أبالغ ، و �أظهر مبظهر �لد�عي 
�أعي  �أنا   ، ال  لكم  �أقول   ، �لنفو�س  تطييب  �إىل 
ثروة  بها هي  تعبثون  �لتي  �لهيدورة   ، �أقول  ما 

حقيقة ولكم هذه �الأرقام من �لويكيبديا :
23 مليار قدم مربع من �جللود ت�ضنع �ضنويا ما 

يعادل 45 مليار دوالر 
�أعلى 10 دول ت�ضدير�ً لالأحذية �جللدية فقط 

:
 �ل�ضني: 9.1 مليار�ت دوالر بو�قع %16.3 من  

�إيطاليا:8.1 مليار�ت دوالر بن�ضبة 14.5%.
 فيتنام: 6.7 مليار�ت دوالر )12.0%(.
 �أملانيا: 3.6 مليار�ت دوالر )6.5%(.
 �أندوني�ضيا: 2.7 مليار دوالر )4.8%(.

 فرن�ضا: 2.1 مليار دوالر )3.7%(.
 بلجيكا: 2.01 مليار دوالر )3.6%(.

 �لربتغال: 1.98 مليار دوالر )3.6%(.
 �لهند: 1.9 مليار دوالر )3.5%(.

 �أ�ضبانيا: 1.8 مليار دوالر )3.2%(.
من �الأوىل بالتح�ضيل �لدوالر الأجل حياة كرمية 
�أم �ضري و �أ�ضاطري ال ت�ضمن وال تغني من هيدورة 

، �للهم َهيدر �ضبابنا .

قلم جاف

الهيدورة
الوليد فرج

الوحدات اجلمهورية للأمن 
بوهران 

تن�سيب قائد املجموعة 
اجلهوية الثالثة 

�أ�رشف �ملفت�س �جلهوي ل�رشطة �لغرب مر�قب 
للمدير  ممثال  م�ضطفى  عيني  بن  لل�رشطة  عام 
�خلمي�س  �ليوم  ظهر  بعد  �لوطني  لالأمن  �لعام 
�ل�رشطة  عميد  تن�ضيب  مر��ضم  على  بوهر�ن 
معيوف ر�بح يف من�ضب قائد �ملجموعة �جلهوية 

�لثالثة للوحد�ت �جلمهورية لالأمن.

�سكيكدة 

انت�سال جثة �ساب تويف 
غرقا بعد 3 اأيام من البحث 

�نت�ضال جثة �ضاب يبلغ  �ليوم �خلمي�س  مت م�ضاء 
من �لعمر 21 �ضنة و ينحدر من والية �م �لبو�قي 

بعد �أن هلك غرقا باملركز رقم و�حد 
و  �ضكيكدة  ببلدية  مهيدي  بن  �لعربي  ب�ضاطئ 
هذ� بعد ثالثة �أيام من �لبحث ح�ضب ما علم من 

م�ضالح �حلماية �ملدنية.

والية اجلزائر
غلق 6040 حمل جتاري 

وردع  مبر�قبة  �ملكلفة  �ملختلطة  �للجنة  قامت 
�لتجار �ملخالفني الإجر�ء�ت �لوقاية �ضد تف�ضي 
فريو�س كورونا �مل�ضتجد باجلز�ئر �لعا�ضمة بغلق 
6040 حمل جتاري وعدد من �الأ�ضو�ق و�ملر�كز 
�الإد�رية منذ  �لتجارية عرب خمتلف �ملقاطعات 
�ضهر مار�س �ملن�رشم �إىل غاية، ح�ضبما علم من 

م�ضالح �لوالية.

البي�ض

اإنتاج 400 األف قنطار من 
البطاط�س 

�لبطاط�س  من  قنطار  �ألف   400 �إنتاج  يتوقع 
�نطلقت  �لتي  �جلني  حملة  خالل  �ملو�ضمية 
�أ�ضتفيد �خلمي�س  موؤخر� بوالية �لبي�س، ح�ضبما 

لدى مديرية �مل�ضالح �لفالحية.

بني 28 جويلية الفارط و 3 اأوت

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 10 اأ�سخا�س 

�آخرون   311 �أ�ضيب  و  حتفهم  �أ�ضخا�س   10 لقي 
باملناطق  �ضجل  مرور  حادث   249 يف  بجروح 
�لفارط  جويلية   28 بني  ما  �لفرتة  يف  �حل�رشية 
�لعامة  �ملديرية  به  �أفادت  ما  �أوت، ح�ضب   3 و 
لالأمن �لوطني، �أول �أم�س �خلمي�س، يف بيان لها.

ت�سريحات العربي ونوغي

اأموال الإ�سهار اأنع�ست منظومة الف�ساد
ماقاله امل�سوؤول االأول عن ال�سركة الوطنية 

للن�سرو االإ�سهار نهاية االأ�سبوع ميكنه اأن يعمق 
النقا�ض حول راهن مهنة ال�سحافة وارتهانها باملال 
الفا�سد و معاناتها مع التمييع و اال�سطهاد املمار�ض 

عليها يف مرحلة العهد ال�سابق .

عبدال�سلم.غ

�لعام  �ملدير  ت�رشيحات  �أحدثت 
كبرية  �ضدمة  "الناب"  ل�رشكة 
�جل�ضم  ود�خل  �لعام  �لر�أي  يف 
�خل�ضو�س   وجه  على  �ل�ضحفي 
ف�ضاد  ق�ضايا  عن  �للثام  �أميط  �أين 
�ضخ�ضيات  فيها  تورطت  باجلملة 
�ل�رشكة  ومن  �ضيا�ضية  كبرية 
تذهب  �ملاليري  كانت  ذ�تها،حيث 
عالقة  ال  �أ�ضخا�س  جيوب  نحو 
�إىل  حتول  كثريون  و  باملهنة  لهم 
�لتي  �مللتوية  �لطرق  نتيجة  �أثرياء 
�أمو�ل  على  �حل�ضول  يف  �تبعوها 
�الإ�ضهار على ح�ضاب �ملهنية وعلى 

كاهل �ملئات من �ل�ضحافيني �لذين 
�أ�ضكال  لكل  منهم  �لكثريون  يفتقد 

�حلماية �الجتماعية
كيف حدث كل ذلك و ماهي �لنتائج 
�لتي �ضترتتب عن ت�رشيحات �ل�ضيد 
ونوغي خ�ضو�ضا يف جمال  �لعربي 
حتقيقات  وفتح  �لقانونية  �ملتابعة 
من طرف �الأجهزة �ملخت�ضة �لتي 
تكون �أمام �رشورة فتح حتقيقات 
�مل�ضوؤوليات  لتحديد  ر�ضمية 
وحتويل �مللف للعد�لة ال�ضرتجاع 
�ضخمة  بقيم  �ملنهوبة  �الأمو�ل 
يف  �لف�ضاد  �ضفقات  عن  تقل  ال 

خمتلف �لقطاعات �الأخرى.
تزكم  �لتي  �لف�ضاد  ر�ئحة  ورغم 

وجب  موؤ�رش�ت  فهناك  �الأنوف 
ذ�ت  حديث  يف  لها  �النتباه 
�مل�ضوؤول و من بينها منح �الإ�ضهار 
من  بد�ية  �اللكرتونية  للمو�قع 
�لنهائية  �ل�ضيغة  و�نتظار  �ضبتمرب 
عليه  �لذي  �الإ�ضهار  لقانون 
�لقائمة  �الختالالت  ت�ضحيح 

�ملالية  �ملقدر�ت  توجيه  و 
�ملمار�ضة  خلدمة  �ملوجودة 
�مل�ضتويات  كل  على  �ل�ضحفية 
يف  عنها  �ملعرب  �لنيات  على  بناء 
�لذي  �جلمهورية  رئي�س  خطابات 
وعد بحماية �ملمار�ضة �الإعالمية 

و تطويرها.

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
ع�سو املجل�ض الوالئي �سديقي عي�سى 

الوايل عطل عمل جلنة التحقيق يف م�سروع ال�سكة احلديدية

الأول مرة..في�سبوك يحذف من�سورا لرتامب حول فريو�ض كورونا

املوقع يقول اإن املن�سور "يت�سمن معلومات خاطئة"

�لوالئي  �ملجل�س  ع�ضو  ك�ضف 
جل�ضات  خالل  �ضديقي  عي�ضي 
�ملفتوحة  �لوالئي  �ملجل�س  دورة 
ح�ضيلة  ملناق�ضة  �ملخ�ض�ضة 
من  لف�ضيحة  �لتنفيذي،  �جلهاز 
�لتحقيق  ملف  يف  �لثقيل  �لعيار 
خط  �حلديدية  �ل�ضكة  مب�رشوع 
�نطلقت  �لذي  �الأغو�ط   - �جللفة 

�أ�ضغاله منذ 05 �ضنو�ت.
�لوالئي  �ملجل�س  ع�ضو  �تهم  حيث 
�ل�ضنوية  للح�ضيلة  مناق�ضته  خالل 
�أع�ضاء  و�أمام  مبا�رشة  �لوالية  و�يل 
جلنة  عمل  بتعطيل  �ملجل�س 
�لتحقيق �لتي مت �إن�ضائها من طرف 

فيفري   19 بتاريخ  �لوالئي  �ملجل�س 
.2020

�لتي  �لق�ضية  حليثيات  وبالرجوع 
ت�ضققات  �كت�ضاف  �إىل  تعود 
مرت   30 نحو  �إىل  وعميقة  متفرقة 
متت  �لتي  �خلر�ضانة  م�ضتوى  على 
�ل�ضكة  مبحطة  عليها  �لبناء  �أ�ضغال 
�حلديدية، ماطرح عدة ت�ضاوؤالت من 
�لبناء  طرف �ملخت�ضني يف هند�ضة 
وهل  �لت�ضققات  هذه  �أ�ضباب  حول 
�ملكلف  �لدر��ضات  مكتب  حتفظ 
�حلديدية  �ل�ضكة  م�رشوع  مبتابعة 
م�ضتوى  على  �الجناز  �أ�ضغال  على 
ملوؤ�ض�ضة  �ضمح  وكيف  �لت�ضققات، 

�إىل  �لت�ضققات  فوق  بالبناء  �الجناز 
�لتي  �ال�ضتفهام  نقاط  من  غريها 
ماتعلق  ال�ضيما  بقوة  تطرح  باتت 
�الجناز  موؤ�ض�ضة  �حرت�م  مبدى 
�الجناز  ملعايري  �لدر��ضات  ومكتب 
�ل�رشوط  بدفرت  �ملحددة  و�ملتابعة 
للت�رشيعات  وفقا  �الجناز  و�ضمان 
يذكر  بها.  �ملعمول  و�لتنظيمات 
خط  �حلديدية  �ل�ضكة  م�رشوع  �أن 
تاأخر�  ي�ضهد  �الأغو�ط   - �جللفة 
كبري� يف �الأ�ضغال رغم �نه �نطلق يف 

�جنازه منذ �ضنة 2015.
اجللفة : حممد �سبع

حذف  �الأربعاء،  في�ضبوك،  موقع  �أعلن 
دونالد  �الأمريكي،  للرئي�س  من�ضور 
تر�مب، قال �إنه يحتوي على "معلومات 
كورونا  فريو�س  ب�ضاأن  م�ضللة" 

�مل�ضتجد.
فاإن  �أمريكية،  �إعالم  و�ضائل  وبح�ضب 
على  مرة  �أول  يعترب  �ملن�ضور  حذف 
�الأكرث  �الجتماعي  �لتو��ضل  من�ضة 

�ضهرة.
من  جزء�  كان  �ملحذوف  و�ملقطع 

مقابلة �أجر�ها تر�مب مع �ضبكة "فوك�س 
حيث  �الأربعاء،  �ضباح  �الأمريكية،  نيوز" 
من  "حم�ضنون  �الأطفال  �إن  قال 
�الإ�ضابة" بكوفيد-19، وذلك خالل حثه 
رغم حتذير  �ملد�ر�س  فتح  �إعادة  على 
�لتي  �الأوىل  �ملرة  هي  وهذه  �خلرب�ء. 
خا�ضا  حمتوى  في�ضبوك  فيها  حتذف 
ب�ضفحة لرت�مب، يف ما يتعلق مبعلومات 
حول فريو�س كورونا. وكان موقع تويرت، 
بعد  تر�مب،  مع  خالف  يف  دخل  قد 

حجب تغريدة لالأخري حول �ملو�جهات 
مبقتل  �ملرتبطة  منيابولي�س  يف 
جورج  �إفريقي،  �أ�ضل  من  �الأمريكي 
�عتبار  على  �رشطي،  يد  على  فلويد، 
�أن فيها خرقاً ملبادئ �ملوقع �لتوجيهية 
�أي�ضا  تويرت  وكان  �لعنف.  متجيد  حول 
قد دعا م�ضتخدميه للتحقق من �لوقائع 
بخ�ضو�س  للرئي�س  تغريدتني  حتت 

�لت�ضويت بالربيد.
وا�سنطن/االأنا�سول

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

ت�سجيل  كورونا:  فريو�ض      .
جديدة اإ�سابة   529

وفيات  كورونا:09  فريو�ض     .
جديدة رحمهم اهلل

االإجمايل  العدد  ارتفاع      .
للإ�سابات اإىل 34155 حالة

االإجمايل  العدد  ارتفاع      .
للوفيات اإىل 1282

االإجمايل  ترفع   429 ال�سفاء     .
اإىل 23667 حالة �سفاء

�رشح نائب وزير �ل�ضحة �لرو�ضي، 
باأن  �ليوم  �ضباح  غريدنيف،  �أوليغ 
�لذي  "كوفيد-19"  �ضد  �للقاح 
�ضيتم  "غماليا"  مركز  طوره 
جاء  �ملقبلة  �الأيام  يف  ت�ضجيله 
ذلك �أثناء �فتتاح �ملبنى �جلر�حي 
�ل�رشطان  ملر�س  �لوطني  للمركز 
يف مدينة �أوفا، رد� على �ضوؤ�ل من 
حول  �لرو�ضية  "�إنرتفاك�س"  وكالة 
بالفعل �ضيجتاز  �للقاح  �إذ� كان  ما 
�أوت   12 بحلول  �لت�ضجيل  مرحلة 

�جلاري.
جار  "�لعمل  �إن  غريدنيف  وقال 

حاليا على �إعد�د كميات كبرية من 
�للقاح"، و�أ�ضار �إىل �أنه �ضيتم تطعيم 
�لفئات �الأكرث تعر�ضا للمر�س من 
�لعاملني يف �ملجال �لطبي، وكبار 
�ل�ضن �أوال وتابع نائب وزير �ل�ضحة 
�ضوف  �لتطعيم  تاأثري  �أن  �لرو�ضي 
ي�ضبح ملحوظا "عندما يت�ضكل ما 
ي�ضمى باملناعة �ل�ضكانية، وعندما 
م�ضتحيل  �لفريو�س  �نتقال  يكون 
ذلك  �رشعة  �أن  كما  عمليا"، 
�الأ�ضخا�س  عدد  على  �ضتعتمد 
�لذين يتم تطعيمهم، ومدى �نت�ضار 

�لتطعيم.

تنفيذ�ً للمر�ضوم �لرئا�ضي �ملوؤّرخ يف 
تعيني  �ملت�ضمن   ،2020 جويلية   30
مهام  يف  وحلاج،  علي  يحي  �لعميد 
�لوطني،  �لدرك  قيادة  �أركان  رئي�س 
�أ�رشف �لعميد قو��ضمية نور �لدين، 
�ليوم  �لوطني، يف هذ�  �لدرك  قائد 
06 �أوت 2020، على مـر��ضم تن�ضيب 
ب�ضفته  وحلاج  علي  يحي  �لعميد 
رئي�ضاً الأركان قيادة �لدرك �لوطني.

�لوطني  �لدرك  قائد  حّث  وقد   
بهذه  �ألقاها  �لتي  �لكلمة  خالل  من 
�لوطني،  �لدرك  �أركانات  �ملنا�ضبة، 
ممثلني يف روؤ�ضاء �لهيئات �ملركزية، 
قيادة  �أركان  رئي�س  طاعة  على 

تنفيذ�ً  �جلديد،  �لوطني  �لدرك 
�لوطني  �جلي�س  يف  �خلدمة  لقانون 
�إىل م�ضافرة  �ل�ضعبي، ودعا �جلميع 
�ضدق  بكل  �لوثيق  و�لتعاون  �جلهود 
�ملوكلة  �ملهام  �أد�ء  يف  و�أمـانة 
�ضبيل  يف  �لوطني،  �لدرك  ملوؤ�ض�ضة 

خدمة �لوطن و�ملو�طن.
ه �لعميد قو��ضمية نور �لدين  كمـا توَجّ
�إىل  بتهانيه  �لوطني  �لدرك  قائد 
�إثر توليه  �لعميد يحي علي وحلـاج، 
قيادة  �أركان  رئي�س  من�ضب  ر�ضمياً 
�لتوفيق  له  متمنياً  �لوطني،  �لدرك 
ِته �جلـديدة، منّوها  و�لنجاح يف مهَمّ

بقدر�ته �لقيادية و�ملهنية.

االأ�سبوع املقبل  يف رو�سيا

ت�سجيل اأول لقاح لكورونا عامليا 
قيادة الدرك الوطني

العميد يحي علي وحلـاج رئي�سًا لالركان 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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