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ابتداءا من اليوم لغاية 31 اأوت اجلاري

تعديل مواقيت احلجر اجلزئي يف 29 والية
اإ�ضافية لتخفيفه تدابري  اإقرار  اإمكانية  •       مع 

قام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اأم�س، بالتوقيع على مر�ضوم تنفيذي، املت�ضمن تعديل 
مواقيت احلجر اجلزئي، بداية من تاريخ اليوم اإىل غاية 31 اأوت  اجلاري، على م�ضتوى الوطني

مرمي خمي�ضة

ف�إن  الأوىل،  للوزارة  بي�ن  وح�سب 
تطبيًق�  هذا  ي�أتي  الإجراء،  هذا 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  لتعليم�ت 
املجيد تبون، الق�ئد الأعلى للقوات 
الـم�سلحة، وزير الدف�ع الوطني، التي 
الـمجل�س  اجتم�ع  خالل  اأ�سداه� 
الأعلى لالأمن الأخري الـمنعقد يوم 3 
اأوت، بعد الت�س�ور مع اللجنة العلمية 
لـمت�بعة تطور ج�ئحة فريو�س كورون� 
يف  ال�سحية،  وال�سلطة  كوفيد.19، 

واملرن  التدريجي  الـم�سعى  اإط�ر 
العمومية،  ال�سلط�ت  اعتمدته  الذي 

يف ت�سيري الأزمة ال�سحية.
مواقيت  تكييف  تقرر  عليه،  وبن�ءا 
 11 من  الـمنزيل،  اجلزئي  احلجر 
ال�س�د�سة  ال�س�عة  غ�ية  اإىل  م�س�ء 
ب�لن�سبة  الـموايل،  اليوم  �سب�ح  من 
�سوق  بومردا�س،  هي:  ولية   29 لـ 
اجللفة،  تي�سم�سيلت،  اأهرا�س، 
البويرة،  ب�تنة،  البواقي،  اأم  مع�سكر، 
الـم�سيلة،  خن�سلة،  ب�سكرة،  غيليزان، 
الـمدية،  بلعب��س،  �سيدي  ال�سلف، 

تيب�زة،  بوعريريج،  برج  البليدة، 
ق�سنطينة،  اجلزائر،  ب�س�ر،  ورقلة، 
بج�ية،  عن�بة،  �سطيف،  وهران، 
اأنه  غري  والوادي،  الأغواط  اأدرار، 
ال�سلط�ت  موافقة  بعد  للولة،  ميكن 
التي  لتدابري  كل  اتخ�ذ  الـمخت�سة، 
ولية،  لكل  ال�سحي  الو�سع  ميليه� 
تكييف  اأو  تعديل  اأو  اإقرار  ول�سيم� 
الـمنزيل  احلجر  اإجراء  مواقيت 
ي�ستهدف  ب�سكل  الكلي،  اأو  اجلزئي 
عدة بلدي�ت اأو بلدات اأو اأحي�ء ت�سهد 

بوؤرا للعدوى–ي�سيف ذات البي�ن-.

اأو  احلجر  نظ�م  رفع  بخ�سو�س  اأم� 
اأن  البي�ن،  اأو�سح  الإبق�ء عليه، فقد 
الأمر يتوقف على مدى تطور الو�سع 
ا�ستقراره  ي�سمح  قد  الذي  الوب�ئي، 
تدابري  ب�إقرار  العمومية،  لل�سلط�ت 

اإ�س�فية لتخفيفه.

رفع احلظر عن ال�ضيارات 
اخلا�ضة ما بني الوليات

من جهة اأخرى، قرر الوزير الأول، يف 
الـمتعلق  الإجراء  رفع  ال�سي�ق،  ذات 
مبنع حركة مرور ال�سي�رات اخل��سة، 

من واإىل الولي�ت الت�سعة والع�رشين 
اجلزئي،  احلجر  ب�إجراء  الـمعنية 
بومردا�س،  بولي�ت:  الأمر  ويتعلق 
وتي�سم�سيلت،  اأهرا�س،  و�سوق 
البواقي،  واأم  ومع�سكر،  واجللفة، 
والبويرة، وغليزان، وب�سكرة،  وب�تنة، 
وال�سلف،  والـم�سيلة،  وخن�سلة، 
و�سيدي بلعب��س، والـمدية، والبليدة، 
وورقلة،  وتيب�زة،  بوعريريج،  وبرج 
وق�سنطينة،  واجلزائر،  وب�س�ر، 
ووهران، و�سطيف، وعن�بة، وبج�ية، 
واأدرار، والأغواط والوادي، ب�لإ�س�فة 

مبنع  الـمتعلق  الإجراء  متديد  اإىل 
احل�رشي  النقل  و�س�ئل  مرور  حركة 
واخل��س، خالل  العمومي  اجلم�عي 
م�ستوى  على  الأ�سبوع،  نه�ية  عطلة 
نف�س الولي�ت الـ29 املذكورة اأعاله. 
يف حني، جددت احلكومة يف الأخري، 
يف  للبق�ء  الـمواطنني  اإىل  نداءاته� 
ب�رشامة  المتث�ل  وموا�سلة  يقظة 
النظ�فة،  لتدابري  وم�سوؤولية، 
التي  واحلم�ية،  اجل�سدي  والتب�عد 
تظل احلل الأن�سب ح�سبه� للحد من 

هذا الوب�ء.

حجيمي يثمن قرار فتح امل�ضاجد و يوؤكد: 

نطالب بالت�سريح الأداء اجلمعة يف امل�ساجد الكربى 
ثمن رئي�س نق�بة الأئمة جلول حجيمي 
قرار اإع�دة فتح امل�س�جد ابتداء من 
15 اأوت املقبل، داعي�  على �رشورة 
التزام املواطنني ب�لتدابري الوق�ئية  

والتقيد ب�لتعليم�ت ال�سحية .
جلول  الأئمة  نق�بة  رئي�س  اإعترب 
به  خ�س  ت�رشيح  يف  حجيمي 
جريدة »الو�سط« ب�أن قرار فتح فتح 
امل�س�جد  اأم�م امل�سلني اإبتداءا من 
15 اأوت املقبل قرار موفق، م�سددا 
وق�ئي  برن�مج  تطبيق  �رشورة  على 
امل�س�جد  رواد  اأن  اأن  خ��سة  �س�رم 
ت�رشف�تهم  يف  التحكم  ال�سعوبة  من 
للتوجيه�ت  الإ�ستج�بة  وعدم 
الالزمة  التدابري  اإتخ�ذ  والتعليم�ت 
حد  على  املمكنة  والحتي�ط�ت 

قوله.
فتح  خطوة   »: املتحدث  واأ�س�ف 
امل�س�جد خطوة اإيج�بية و ال�سج�عة 
املواطنني  لتطلع�ت  ت�ستجيب 
اهلل«،  بيوت  غلق  ب�سبب  املتذمرين 
يرفع  مر�سوم  نرتقب  كن�   »: مربزا 
هن�ك  احلمدهلل  و  ال�سحي  احلجر  
ا�ستج�بة و الآن ال�سلوات مل ت�ستثنى 

اإل ال�سبح ».
و�سدد رئي�س نق�بة الأئمة على تعقيم 
التعقيم  األآت  توفري  و  امل�س�جد 
خ��سة يف امل�س�جد الكربى ،يف حني 
الإلتزام  اإىل �رشورة  املواطنني  دع� 
احلذر  توخي  و  الوق�ئية  ب�إجراءات 
�سحة  على  للحف�ظ  احليطة   و 

املواطنني .
ق�ل  اجلمعة،  �سالة  وبخ�سو�س 
حجيمي :« ندعو اإىل اإيج�د حل لأداء 
امل�س�جد  يف  لو  و  اجلمعة  �سالة 

الكربى ».
املتخذة  ثمن حجيمي الإجراءات  و 
للت�سدي جل�ئحة  ال�سلط�ت  قبل  من 
كورون� ، ق�ئال :«  اأنه من ال�رشوري 
والعزم  احلزم  من  لبد   ، احلزم 
مع  والتحذير  والتح�سي�س  والتوعية 
فر�س قوة الق�نون وتوفري ح�جي�ت  
من  للتقليل  ال�سبل  وكل  الالزمة 
ال�سلطة  ، واأن تتجه   العدوى  انت�س�ر 

جهة  كل  يف  الت�س�ور  لتو�سعة 
لي�س  الفعلي  الت�س�من  و�رشورة 
ال�سكلي الدع�ئي وفقط، مع  تطبيق 
وحزم  ب�رشامة  التع�مل  و  الق�نون 
ال�سحية،  للتدابري  املخ�لفني  مع 
اأرواح الن��س يف خطر واملر�س  لأن 

ينت�رش .«
الأول،  الوزير  ب�أن   الإ�س�رة  يجدر  و 
عبد العزيز جراد، حدد نظ�م تنفيذ 
التدريجي  الفتح  املت�سمن  القرار 
يف  وذلك  للم�س�جد،  واملراقب 
ب�لربوتوكولت  ال�س�رم  التقيد  ظل 
ال�سحية املرتبطة ب�لوق�ية واحلم�ية 

من انت�س�ر الوب�ء.
وتطبق املرحلة الأوىل ابتداء من يوم 
غد على م�ستوى الولي�ت اخل��سعة 
 29 وعدده�  جزئي،  منزيل  حلجر 
التي  الـم�س�جد  تفتح  حيث  ولية،  
األف  تفوق  ا�ستيع�ب  قدرة  لديه� 
ل�سلوات  ب�لن�سبة  وح�رشي�  م�سلي 
والع�س�ء،  والـمغرب  والع�رش  الظهر 
ب��ستثن�ء  الأ�سبوع،  اأي�م  مدى  وعلى 
اأداء  فيه  �سيتم  الذي  اجلمعة  يوم 
والع�س�ء  والـمغرب  الع�رش  �سلوات 
الظروف  تتوفر  اأن  اإىل  فقط، 
اهلل،  لبيوت  الكلي  للفتح  الـمالئمة 

وذلك يف مرحلة ث�نية.
وعدده�  الولي�ت  ب�قي  يف  اأم� 
احلجر  عنه�  رفع  التي  ولية،   19
الـم�س�جد  فتح  ف�سيع�د  اجلزئي، 
األف  ا�ستيع�به�   قدرة  تفوق  التي 
ال�سبت  من  ابتداء  م�سلي،  م�سلي 
لل�سلوات  ب�لن�سبة   ،2020 اأوت   15
اليومية اخلم�س، وذلك على مدى كل 

اجلمعة  يوم  ب��ستثن�ء  الأ�سبوع،  اأي�م 
اأداء �سلوات الع�رش  الذي �سيتم فيه 

والـمغرب والع�س�ء فقط.
واأ�س�ر بي�ن �س�در عن الوزارة الأوىل 
يتم  للم�س�جد  الـمربمج  الفتح  ب�أن 
يل�سق  الوايل،  من  قرار  مبوجب 
وحتت  الـم�س�جد  مدخل  عند 
الولئية  املديري�ت  واإ�رشاف  رق�بة 
من  والأوق�ف،  الدينية  لل�سوؤون 
ب�لـم�س�جد،  القط�ع  موظفي  خالل 
واللج�ن الـم�سجدية، وذلك ب�لتن�سيق 
الـمدنية  احلم�ية  م�س�لح  مع  الوثيق 
البلدية،  ال�سعبية  واملج�ل�س 
واحلركة  الأحي�ء  جل�ن  ومب�س�همة 

اجلمعوية الـمحلية.
�رشوط  عدة  وق�ئي  النظ�م  وي�سمل 
دخول  منع  على  الإبق�ء  بينه�  من 
من  اأقل  الب�لغني  والأطف�ل  الن�س�ء 
15 �سنة، والأ�سخ��س ذوي الأمرا�س 
ق�ع�ت  على  الإبق�ء  الـمزمنة، 
والـمدار�س  والـم�سلي�ت  ال�سالة 
اأم�كن  على  الإبق�ء  مغلقة،  القراآنية 
الكم�مة  ارتداء  مغلقة،  الو�سوء 
الـم�سلي  حمل  اإجب�ري�،  الواقية 
ال�سخ�سية  �سج�دته  ا�ستعم�ل  على 
ب�لإ�س�فة اإىل فر�س احرتام التب�عد 
اجل�سدي بني الـم�سلني مب�س�فة مرت 

ون�سف على الأقل.
الـم�سجد  اإىل  الدخول  �سيظل  كم� 
عن  م�سبق�  احلرارة  لقي��س  خ��سًع� 

طريق اأجهزة القي��س احلرارية.

فر�س  على  ب�ل�سهر  الولة  ويكلف 
الوق�ية  لتدابري  ال�س�رم  المتث�ل 
واحلم�ية التي �سيتم تو�سيحه�، كلم� 
دعت احل�جة، مبوجب قرار ولئي، 
فج�ئية  تفتي�س  بعملي�ت  والقي�م 
التقيد  مدى  من  التحقق  اأجل  من 

ب�لنظ�م الـمحدد.
المتث�ل  عدم  اأن  ب�لتو�سيح  وجدير 
لهذه التدابري، اأو يف ح�لة التبليغ عن 
وجود اأي عدوى، �سيتم الإعالن عن 

الغلق الفوري للم�سجد الـمعني.
اإميان لوا�س 

بقرار من الوزارة الأوىل

ولوج ال�سواطئ و املنتزهات ال�سبت املقبل
يف  اأم�س،  الأوىل،  الوزارة  اأعلنت 
اأم�م  ال�سواطئ  فتح  له�،عن  بي�ن 
ال�سبت  يوم  من  ابتداء  املواطنني 

من  ع�رش  اخل�م�س  لت�ريخ  املوافق 
ال�سهر اجل�ري

كم� قررت الوزارة يف بي�نه�، عن فتح 

اأم�كن ال�ستجم�م وف�س�ءات الت�سلية 
والرتفيه اأي�س�، ال�سبت املقبل.

مرمي خمي�ضة

ابتداء من ال�ضبت القادم

فتح امل�ساجد ب�سروط �سحية �سارمة
.    منع �ضالة اجلمعة  وت�ضديد املراقبة

.     الغلق الفوري للم�ضاجد التي ت�ضجل فيها خمالفات
اعتم�د  الر�سمية  ال�سلط�ت  قررا 
امل�س�جد  بيوت  فتح  اأوىل يف  مرحلة 
اأداء  من  املواطنون  �سيتمكن  حيث 

ال�سلوات بداية من ال�سبت الق�دم ، 
الذي  اجلمعة  يوم  ا�ستثن�ء  مت  اأين 
الع�رش  �سلوات  اأداء  فيه  �سيتم 
غ�ية  اإىل  فقط،  والع�س�ء  والـمغرب 
ال�سم�ح  من  متكن  موؤ�رشات  توفر 

بذلك
اأ�سدرت  قد  الأوىل   الوزارة  ك�نت  و 
التدريجي  الفتح  يت�سمن  قرارا 
يف  وذلك  للم�س�جد،  واملراقب 
ب�لربوتوكولت  ال�س�رم  التقيد  ظل 
ال�سحية املرتبطة ب�لوق�ية واحلم�ية 

من انت�س�ر الوب�ء.
هذا  اأن  الأوىل  الوزارة  بي�ن  واأف�د 
رئي�س  لتعليم�ت  تطبيًق�  ي�أتي  القرار 
تبون،  الـمجيد  عبد  اجلمهورية، 

الـم�سلحة،  للقوات  الأعلى  الق�ئد 
اأ�سداه�  التي  الوطني،  الدف�ع  وزير 
الأعلى  الـمجل�س  اجتم�ع  خالل 
 2020 اأوت   3 يوم  املنعقد  لالأمن  
وبعد الت�س�ور مع جلنة الفتوى لوزارة 
واللجنة  والأوق�ف،  الدينية  ال�سوؤون 
العلمية لـمت�بعة تطور ج�ئحة فريو�س 

كورون� كوفيد.19.
م�ستوى  وعلى  اأوىل،  مرحلة  ففي 
منزيل  حلجر  اخل��سعة  الولي�ت 
تكون  لن  ولية،   29 وعدده�  جزئي، 
معنية اإل الـم�س�جد التي لديه� قدرة 
ا�ستيع�ب تفوق 1000 م�سلي وح�رشي� 
والع�رش  الظهر  ل�سلوات  ب�لن�سبة 
يوم  ب��ستثن�ء  والع�س�ء،  والـمغرب 
اجلمعة والذي �سيتم فيه اأداء �سلوات 

الع�رش واملغرب والع�س�ء فقط.
 19 وعدده�  الولي�ت  ب�قي  يف  اأم� 

ولية، التي رفع عنه� احلجر اجلزئي، 
تفوق  التي  الـم�س�جد  فتح  ف�سيع�د 
قدرة ا�ستيع�به� 1000 م�سلي، ابتداء 
ب�لن�سبة   ،2020 اأوت   15 ال�سبت  من 
لل�سلوات اليومية اخلم�س، وذلك على 
يوم  ب��ستثن�ء  الأ�سبوع،  اأي�م  كل  مدى 
اأداء �سلوات  اجلمعة الذي �سيتم فيه 

الع�رش والـمغرب والع�س�ء فقط.
املربمج  الفتح  اأن  البي�ن  واأف�د 
الوايل،  من  قرار  مبوجب  للم�س�جد 
وحتت  الـم�س�جد  مدخل  عند  يل�سق 
الولئية  املديري�ت  واإ�رشاف  رق�بة 
لل�سوؤون الدينية والأوق�ف، من خالل 
موظفي القط�ع ب�لـم�س�جد، واللج�ن 
الـم�سجدية، وذلك ب�لتن�سيق الوثيق مع 
واملج�ل�س  الـمدنية  احلم�ية  م�س�لح 
جل�ن  ومب�س�همة  البلدية،  ال�سعبية 
الأحي�ء واحلركة اجلمعوية الـمحلية.

�سروط فتح امل�ساجد

     الفتح التدريجي للم�س�جد التي تبلغ ط�قة اإ�ستع�به� 1000 م�سلي  ابتداء من 15 اأوت ويخ�س جميع ال�سلوات 
�سالة  ب��ستثن�ء  ال�سلوات  وجميع  للحجر  اخل��سعة  للولي�ت  ب�لن�سبة  اجلمعة  و�سالة  الفجر  �سالة  ب��ستثن�ء 

اجلمعة ب�لن�سبة بولي�ت املرفوع عنه� احلجر..
      منع دخول الن�س�ء والأطف�ل اأقل من 15 �سنة والأ�سخ��س امل�س�بون ب�أمرا�س مزمنة اإىل امل�س�جد.

    الإبق�ء على اأم�كن الو�سوء مغلقة.
    ارتداء الكم�مة الواقية اإجب�ري�.

    حمل الـم�سلي على ا�ستعم�ل �سج�دته ال�سخ�سية.
    فر�س احرتام التب�عد اجل�سدي بني الـم�سلني مب�س�فة مرت ون�سف على الأقل.

    تنظيم الدخول على نحو ي�سمح ب�حرتام الـم�س�فة والتب�عد اجل�سدي وكذا تهيئة الدخول واخلروج يف اجت�ه 
واحد للمرور، من اأجل تف�دي تالقي الـم�سلني.

    و�سع حملول مطهر يف متن�ول الـم�سلني.
    منع ا�ستعم�ل مكيف�ت الهواء والـمراوح.

    التهوية الطبيعية للم�س�جد وتطهريه� الـمنتظم،
   ال�ستع�نة مبل�سق�ت تت�سمن التذكري بتدابري الوق�ية ال�سحية.

    كم� �سيظل الدخول اإىل الـم�سجد خ��سع� لقي��س احلرارة م�سبق� عن طريق اأجهزة القي��س احلرارية.
    القي�م بعملي�ت تفتي�س فج�ئية من طرف جلنة ولئية من اأجل التحقق من مدى التقيد ب�لنظ�م الـمحدد.

الفوري  الغلق  الإعالن عن  �سيتم  اأي عدوى،  التبليغ عن وجود  اأو يف ح�لة  التدابري،  لهذه      عدم المتث�ل 
للم�سجد الـمعني.
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اإميان لوا�س 

تت�ضمن  لالإ�ضالح  الوطنية  القوى 
مكونات فاعلة يف ال�ضاحة الوطنية 
اأحزاب  من  مكونا   50 حدود  يف 
�ضيا�ضية ،نقابات، جمعيات وطنية، 
و  مهنية  و  اقت�ضادية  منظمات 
�ضخ�ضيات و كفاءات وطنية، تعمل 
هوية  حت�ضني  �ضمان  اأجل  من 
الوطنية  الوحدة  تعزيز  و  الأمة  
الدميقراطية،  املكا�ضب  دعم   ،
حماية الن�ضيج املجتمعي الوطني 
جترمي  و  مكا�ضبه  تعزيز  و 
املبادرة  و  متزيقه،  حماولت 
لإجراءات ناجعة للتكفل بالو�ضعية 
تبعات  و  للمواطن  الجتماعية 
الأزمة ال�ضحية جراء وباء كوورنا 

و اإنعا�ش القت�ضاد الوطني .
حممد  ال�ضيا�ضي  املحلل  اعترب 
التي  املبادرة   باأن   بو�ضياف 
القوى  فعاليات  عنها  اأعلن 
فيها  جاء  مبا  لالإ�ضالح،  الوطنية 
لنداء  �ضدى  وقيم  اأهداف  من 
ال�ضتغاثة يف اإطار م�ضار د�ضتوري 
، يوؤمن خطوات الدولة اجلزائرية 

يف حميط ملغم وم�ضطرب .

ولفت حممد بو�ضياف يف ت�رصيح 
باأن   :«الو�ضط«  جريدة  به  خ�ش 
كل  مالم�ضة  ا�ضتطاع   التكتل 
جامعيني  من  احلية  ال�رصائح 
وجمعوية  نقابية  وقيادات  ونخب 
روؤية  تقدمي  اأجل  من  ويجندهم 
جماعية لبناء د�ضتوري موؤ�ض�ضاتي 
ويطرح  اجلماعية  الإرادة  يعك�ش 
على الأغلبية م�رصوعا عمليا ع�ضاه 
والتناق�ضات   للغط  منفذا  يكون 
ال�ضتقرار  على  ت�ضو�ش  التي 

وال�ضلم الجتماعي.
كما  باأنه  بو�ضياف  اأ�ضار حممد  و 

القوى  بع�ش  بادرت  كان منتظرا 
الوطني  التيار  على  املح�ضوبة 
مل�ضارات  الداعم  املحافظ 
ال�رصعية والعمل يف اإطار الد�ضتور 
حماية  اإىل  يهدف  تكتل  بت�ضكيل 
وترقية  وحت�ضينها  الثوابت 
امل�رصوع الدميقراطي مبا يتوافق 
اجلزائرية  الأمة  وخ�ضو�ضيات 
ال�ضعب  ين�ضده  لإجماع  نواة  وبناء 
لتطلعات  وي�ضتجيب  اجلزائري 
عن  بعيدا  املبارك  احلراك 
الدوائر  بع�ش  ت�ضعى  �ضذوذ  كل 
املعزولة اإىل تكري�ضه م�ضتغلة ف�ضل 

اأورثتها  التي  العامة  ال�ضيا�ضات 
والت�ضلط  الف�ضاد  ممار�ضات 
ال�ضعب  والبتعاد عن قيم ومبادئ 

اجلزائري على حد قوله .
هذا  باأن   املتحدث  ذات  اعترب  و 
اإىل اأن  انتبه  اأو التيار  التكتل 
اإليها  يتطلع  التي  الإ�ضالحات 
جماعي  عمل  اإىل  حتتاج  ال�ضعب 
العليا  امل�ضالح  �ضاأن  من  يعلي 
اأ�ضا�ضية، اأن  قيمة  ويكر�ش 
الأحزاب واملنظمات اإمنا وجدت 
الر�ضيد  على  للحفاظ  بالأ�ضا�ش 
التاريخي لالأمة والدفاع عن اأ�ضالة 
املجتمع  وحماية  ال�ضعب  وثوابت 
، وهي جمندة  وقيمه ومكت�ضباته  

متى �ضعرت بالتهديد .
جتاوز    »: املتحدث   وقال 
التنظيمات  كل  املبارك  احلراك 
ال�ضيا�ضية يوم اأن خرج اإىل ال�ضارع 
التي  وال�ضوء  الرتدي  بحالة  منددا 
و�ضل اإليها الو�ضع واأو�ضل ر�ضالته 
  ، ال�ضاحة  يف  الفاعلني  كل  اىل 
وهاهي اليوم كل الطبقة ال�ضيا�ضية 
بو�ضلتها  من  تعدل  والجتماعية 

لت�ضتجيب ل�رصخة ال�ضعب«.

اأعلنت فعاليات القوى الوطنية لالإ�سالح عن عقد لقاء لإطالق مبادرتها و اإعالنها لل�ساحة 
الوطنية يوم الثالثاء املقبل، و تهدف املبادرة اإىل لبناء اإطار للقوى الوطنية الوفية للثوابت 
الوطنية املوؤمنة بالتحول الدميقراطي الأمن و امل�سار الد�ستوري و حماية مكت�سبات احلراك 

ال�سعبي و جت�سيد تطلعاته .

فعاليات القوى الوطنية لالإ�سالح 

مبادرة يف حميط ملغم وم�سطرب

ال�ضناعية  الطماطم  �ضعبة  بلغت 
خالل  قنطار  مليون  عتبة12 
بيانات  ذكرت  و  احلايل  املو�ضم 
اأن  الفالحة   وزارة  عن  �ضادرة 
انطلقت  التي  اجلني  عمليات 
�ضهر جانفي املا�ضي على م�ضتوى 
الثاين  والن�ضف  اجلنوب  وليات 
�ضمال  مبناطق  جوان  �ضهر  من 
الوطن، بلغت اإىل غاية اليوم 12.7 
مليون قنطار مبردود متو�ضط بلغ 
الواحد  الهكتار  يف  قنطارا   743
من   77 ن�ضبتها  زيادة  بت�ضجيل  اأي 
بالكميات امل�ضجلة  املائة مقارنة 
يف نف�ش الفرتة من ال�ضنة املا�ضية 
حيث مت ت�ضجيل اإنتاج 7.2 مليون 

قنطار«.
مت  الكمية،  هذه  اإجمايل  ومن 
من  قنطار  مليون   5.3 حتويل 

باإنتاج  �ضمح  مبا  الطماطم، 
471780 قنطار من مركز الطماطم 
من  قنطار  و239.922  الثالثي 
ويف  امل�ضاعف.  الطماطم  مركز 
اأن  الوزارة  اأو�ضحت  ال�ضدد  هذا 
ال�ضنة  هذه  املخ�ض�ضة  امل�ضاحة 
لزراعة الطماطم ال�ضناعية قّدرت 
ب24.453 هكتار مت جني 17000 
اإىل  التنويه  وجرى  منها.  هكتار 
غرار  على  اجلنوب  منطقة  اإنهاء 
اجلني  عمليات  ومترنا�ضت  اأدرار 
اأي  قنطار   726.385 بلغ  باإنتاج 
قنطار   603 بلغ  مردود  مبتو�ضط 
عمليات  اأّن  حني  يف  الهكتار،  يف 
ب�ضمال  متوا�ضلة  تزال  ل  اجلني 
الوطن على غرار �ضكيكدة وقاملة 
الدفلى  وعني  وعنابة  والطارف 

وال�ضلف.

بعد  �ضكيكدة  جامعة  اإدارة  اأنهت 
امل�ضاورات،الطريقة  من  �ضل�ضلة 
املو�ضم  لإنهاء  العملياتية 
ملو�ضم  اجلامعي،والتح�ضري 

جديد،يف ظل زمن وباء كورونا.
و يت�ضمن الربتوكول الوقائي عودة 
دفعات،حيث  �ضكل  على  الطلبة 
وما�ضرت2يف  الدكتوراه  طلبة  يرجع 
يوم 23اوت،وطلبة املا�ضرت 1وال�ضنة 
1_15�ضبتمرب،وطلبة  بني  الثالثة 
يعودون  لي�ضان�ش  الثانية  ال�ضنة 
16_30�ضبتمرب،والدفعة  بني  
الأوىل  ال�ضنة  طلبة  يعود  الرابعة 

بني 1_15اكتوبر.
وتخ�ض�ش لكل دفعة خم�ضة ع�رص 
الدرو�ش عرب �رصحها  لنهاء  يوما 
جامعة  اأجنزت  اأن  وتب�ضيطها،بعد 
من  ن�ضبة83باملئة  �ضكيكدة 
الأر�ضية  عرب  بعد  عن  الدرو�ش 
المتحانات  حددت  الرقمية،وقد 
�ضكل  17اكتوبر،على  من  بداية 
دفعات لكل م�ضتوى علمي،ل�ضمان 

تنجب الكتظاظ والتزاحم.
ال�ضتدراكي  المتحان  برمج  كما 

يوم  من  انطالقا  الأول 
12نوفمرب،اأما ال�ضتدراك اخلا�ش 
بال�ضدا�ضي الثاين فيكون بداية من 
برتوكول  واأعتمد  نوفمرب.  ال�ضابع 
جامعة �ضكيكدة مقرتحات مبتكرة 
عن  للتعليم  تعزيزا  جند  حيث   ،
احل�ضوري  التعليم  بعد،واقت�ضار 
على  بعد  عن  بالتعليم  املمزوج 
واملنهحية  الأ�ضا�ضية  الوحدات 
الزمني  احلجم  من  ال�ضتفادة  مع 
الوحدات  تعليم  لتكثيف  املكت�ضب 
الربنامج،ومن  واإنهاء  الأ�ضا�ضية 
وغريها  املقرتحات  هذه  �ضاأن 
الأ�رصة  وحماية  الوقاية  �ضمان 
وتقدمي  جهة  من  اجلامعية 
جهة  من  جيدة  علمية  ح�ضيلة 
العملية  الطريقة  اأن  علما  اأخرى. 
حتتوي على حلول وخطوات كثرية 
احل�ضوري  التعليم  بتنظيم  خا�ضة 
واخلدمات اجلامعية،يف حال تتبعها 
�ضتتمكن اجلامعة من حتقيق نتائج 
ت�ضيري املو�ضم اجلامعي  جيدة يف 

القدمي واجلديد.
وليد بوعديلة

احل�سة متكن من غلق باب ال�سترياد

حتقيق �إنتاج مو�سمي يناهز12 
مليون قنطار

يت�سمن اأفكارا مبتكرة:

جامعة �سكيكدة تعتمد طريقة 
عملياتية لعودة �لدر��سة

الدكتور حمزة خ�سري لـ"الو�سط":

�لتغيري�ت يف �ل�سلك �لق�سائي لها �أهد�فها
القانون  يف  اخلبري  ك�ضف 
العلوم  كلية  عميد  الد�ضتوري، 
القانونية بجامعة امل�ضيلة، الدكتور 
حمزة خ�رصي، اأم�ش، اأن التوقيت 
اجلمهورية،  رئي�ش  اختاره  الذي 
حركة  لإجراء  تبون،  املجيد  عبد 
وا�ضعة يف �ضلك الروؤ�ضاء و النواب 
الق�ضائية،  املجال�ش  لدى  العامني 
يف  ما�ضية  الدولة  اأن  على  موؤ�رص 
ال�ضلطة  و تطهري  الق�ضاء،  اإ�ضالح 
التي  العنا�رص  الق�ضائية من بع�ش 
اأن  م�ضريا  ول�ضمعتها،  لها  اأ�ضاءت 
موؤكد  موؤ�رص  تعترب  التغريات  هذه 
مكافحة  يف  ال�ضتمرارية  على 
كفاءات  خالل تعيني  من  الف�ضاد، 
نزيهة قادرة على اإر�ضاء قيم العدالة 
اجلرمية  ومكافحة  والإن�ضاف 
ال�ضلطة  لإعادة  اأنواعها،  ب�ضتى 
يف  احلقيقي  دورها  اإىل  الق�ضائية 

بناء دولة القانون واملوؤ�ض�ضات.
الذي  خ�رصي،  الدكتور  واأكد 
يرتاأ�ش اجلمعية الوطنية للدرا�ضات 
الد�ضتورية والقانونية، اأن التغريات 

روؤ�ضاء  و  العامني  النواب  �ضلك  يف 
مت  التي  الق�ضائية  املجال�ش 
رئي�ش جمل�ش  تعيني 17  مبوجبها، 
مع  اآخرين،  حتويل18  و  ق�ضائي، 
جمل�ش  رئي�ش   17 مهام  اإنهاء 
تعيني  اإىل  بالإ�ضافة  ق�ضائي، 
اآخر   17 وحتويل  عاما،  نائبا   19
عاما،  نائبا   19 مهام  اإنهاء  مع 
اإطار  يف  جمملها  يف  جاءت  قد 
املن�ضو�ش  الرئي�ش  �ضالحيات 
والقانون،  الد�ضتور  يف  عليها 
مو�ضحا يف ذات ال�ضياق، اأنه طبقا 
املادة  ل�ضيما  الد�ضتور،  لأحكام 
�ضالحية  على  ن�ضت  التي  منه   92
تعيني  يف  اجلمهورية  رئي�ش 
الع�ضكرية  و  املدنية  الوظائف 
التي  ال�ضالحية  هي  و  ال�ضامية، 
رقم  الرئا�ضي  اأكد عليها املر�ضوم 
240/99 املتعلق بتحديد الوظائف 
فيها  يعني  التي  ال�ضامية،  املدنية 
رئي�ش اجلمهورية، والتي من بينها 
وظيفة النائب و رئي�ش املجل�ش يف 
باملقابل،  م�ضيفا  العدالة،  قطاع 

تغيريات  حركة  اأو�ضع  تعترب  اأنها 
يقوم بها الرئي�ش تبون، منذ توليه 

الرئا�ضة اإىل يومنا هذا.

حتريك ملفات الف�ساد التي 
مل حتال على العدالة بعد

اأما بخ�ضو�ش دور النواب العامني 
يف  الق�ضائية،  املجال�ش  روؤ�ضاء  و 
املرحلة احلالية، فقد اأو�ضح ع�ضو 
الوطنية  بال�ضلطة  اخلرباء  جلنة 
لالنتخابات، اأنهم  امل�ضتقلة 
وتنظيم  ب�ضبط  �ضك  دون  مكلفون 
املجال�ش  و  املحاكم  عمل 
يجعلها  الذي  بال�ضكل  الق�ضائية 
اخلدمة  تقدمي  يف  فعالية،  اأكرث 
من  للمواطن  العمومية  الق�ضائية 
جهة، و يف الرتقاء بجودة الأحكام 
جهة  من  الق�ضائية،  القرارات  و 

اأخرى.
مبنا�ضبة  خ�رصي،  الدكتور  وقال 
حديثه مع »الو�ضط«، اأن التغيريات 
اجلديدة التي م�ضت �ضلك الق�ضاء، 
الدولة  اإ�رصار  على  للتاأكيد  جاءت 

الف�ضاد،  مكافحة  على  اجلزائرية 
عرب املراهنة على الطاقم اجلديد 
للنيابة العامة، يف حتريك كل ملفات 
الف�ضاد التي مل حتال على اجلهات 
توجيه  على  للعمل  الق�ضائية، 
و  للبحث  الق�ضائية   ال�ضبطية 
التحري اجلاد على جرائم الف�ضاد، 
يف  عنها  الك�ضف  بعد  يتم  مل  التي 

القطاعني العام و اخلا�ش.
حمزة  الدكتور  اإغتنم  حني،  يف 
خ�رصي فر�ضة احلديث عن قطاع 
رئي�ش  لدعوة  العدالة يف اجلزائر، 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
بال�ضلطة  الهتمام  من  ملزيد 
يف  ال�رصوع  طريق  عن  الق�ضائية، 
اإ�ضالحات عميقة للهيكل التنظيمي 
املجال�ش  و  للمحاكم،  الإداري 
و  الإدارية  املحاكم  و  الق�ضائية 
الدولة،  العليا  و جمل�ش  املحكمة 
بع�ش  على  الق�ضاء  ق�ضد   وهذا 
خالل  من  البريوقراطية  اأ�ضكال 

رقمنة العمل الق�ضائي.
مرمي خمي�سة

وزير النقل

�ملو�نئ �جلز�ئرية خالية من �ملو�د �خلطرية

مدير الوقاية مبديرية الغابات
 ر�سيد بن عبداهلل

ت�سجيل 20 بوؤرة حريق يوميا 

وجود  لزهر  هني  النقل  وزير  نفى 
هياكل  م�ضتوى  على  خطرية  مواد  اأي 
القانون  مينع  حيث  اجلزائرية  املوانئ 

اخلطرية  املواد  تخزين  �ضارم  ب�ضكل 
،واأكد الوزير خلو ميناء اجلزائر من اأي 
مواد خطرية ميكن اأن تت�ضبب يف كوارث 

الت�رصيحات  من  النقل  وزير  حذر  و 
الكاذبة للم�ضتوردين التي ت�ضاهم يف رفع 
م�ضتوى املخاطر، م�ضددا اأن امل�ضوؤولية 

م�ضرتكة لإبقاء هذه املناطق خالية من 
اأي مواد ميكنها اأن ت�ضبب اأخطارا على 

املواطنني وامل�ضتخدمني.

باملديرية  الوقاية  مدير  ك�ضف 
عبداهلل،  بن  ر�ضيد  للغابات  العامة 
بوؤرة حريق، ما  عن »ت�ضجيل 1283 
املا�ضيني،  اأوت  و3  جوان   1 بني 
قدرها  اإجمالية  م�ضاحة  اأتلفت 
تقارير  ذكرت  هكتار«   9.165
بوؤرة   1381 »ت�ضجيل  عن   ر�ضمية 
اإجمالية  م�ضاحة  على  حريق  
 4268 منها  هكتار،  بـ14496  تقدر 
هكتار  و5563  الغابات،  من  هكتار 
من  هكتار  و4665  الأدغال،  من 

الأحرا�ش«.
 1085 »م�ضاحة  الأ�رصار  ت�ضمل   ،
هكتار من حما�ضيل القمح وال�ضعري، 
و104676  تنب،  حزمة  و145821 
و360  نخلة،  و5111  مثمرة،  �ضجرة 

اإّن  عبداهلل   بن  نحل«وقال  خلية 
هذه  يف  احلرائق  اندلع  »معدل 
املحافظات،  مبختلف  الفرتة 
 7 مبتو�ضط  يوميا،  حريقا   20 بلغ 
احلرائق،  اأ�ضباب  هكتارات«وعن 
»املت�ضبب  اأّن  عبداهلل،  بن  اعترب 
هو  احلرائق  هذه  يف  الرئي�ضي 
دون  اأو  بق�ضد  �ضواء  الإن�ضان، 
الفالحني  بع�ش  اأن  ق�ضد«واأو�ضح 
بغر�ش  الإحراق  ميار�ضون عمليات 
والرعي،  للغر�ش  املنطقة  تو�ضيع 
وذكر  النباتي  الغطاء  جتديد  اأو 
احلرائق،  اأ�ضباب  من  عبداهلل،  بن 
التي  املرتفعة،  احلرارة  »درجات 
عوامل  من  م�ضاعدا  عامال  تعّد 

انت�ضار احلرائق«
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عطار باية 

�رضبت  التي  كورونا  جائحة  رغم 
دول  كافة  غرار  على  اجلزائر 
اجلزائرية  العدالة  اأن  اإال  العامل 
من  توقف  ومل  التحدي  رفعت 
�سري عملها يف �سنة و�سفت ب�سنة 
وجاءت  بامتياز  الف�ساد  مكافحة 
واالإجراءات  كورونا  جائحة 
فيه  كانت  وقت  فر�ستها يف  التي 
امل�سوؤولني  كبار  حتاكم  العدالة 
عبد  ال�سابق  الرئي�س  نظام  يف 
كل  ويتقدمهم  بوتفليقة  العزيز 
ال�سابقني  االأوالن  الوزيران  من 
واحمد  �سالل  املالك  عبد 
الوزراء  من  والع�رضات  اأويحيى 
ويتقدمهم  ال�سابقني  والوالة 
وزراء ال�سناعة املتهم الفار عبد 
بدة  وحمجوب  بو�سوارب  ال�سالم 
اإىل  باالإ�سافة  يو�سفي  ويو�سف 
الوطني  لالأمن  ال�سابق  املدير 
يف  وعائلته  هامل  الغاين  عبد 
�سلة  ذات  الق�سايا  ع�رضات 
بالف�ساد و�سوء ا�ستغالل الوظيفية 
ومنح امتيازات غري قانونية وغري 
مربرة , كما جاءت هذه اجلائحة 

فيها  كان  اأي�سا  وقت  يف  اأي�سا 
خا�سة  يف  ممثال  الق�ساء  جهاز 
وجمل�س  احممد  �سيدي  حمكمة 
ق�ساء اجلزائر منهمك يف الف�سل 
الكارتل املايل  الف�ساد  يف ق�سايا 
لنظام الرئي�س ال�سابق عبد العزيز 
الرئي�س  ويتقدمهم  بوتفليقة 
ال�سابق ملنتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات 
والع�رضات  وعائلته  حداد  علي 
املتهمني  االأعمال  رجال  من 
با�ستغالل النفوذ يف ق�سية تركيب 
ال�سيارات والتمويل اخلفي حلملة 
ال�سابق  للرئي�س  اخلام�سة  العهدة 
حمي  االأعمال  رجل  ق�سية  وكذا 
توبع  ق�سية  وكذا  الدين طحكوت 
فيها الرئي�س املدير العام ملجمع 
�سيفيتال اي�سعد ربراب وع�رضات 
من ملفات ف�ساد االأميار وداويني 
الفالحة  قطاع  يف  خا�سة  مهنية 

من عدة واليات من الوطن .

العدالة تنظر يف ف�ساد 
الإخوة كونيناف يف 19 اأوت

ويوا�سل جهاز العدالة عمله يف ظل 
ال�سحية  ال�سعبة  الظروف  هذه 

بعد  حيث  البالد  جتتازها  التي 
 , الف�ساد  ق�سايا  من  ع�رضات 
اأحممد  �سيدي  حمكمة  �ستفتح 
ف�ساد  ق�سية  القادم  اأوت   19 يوم 
االإخوة كونيناف ر�سا كرمي طارق 
وعبد القادر وهم اأقرب املقربني 
واملتورطني  بوتفليقة  عائلة  من 
رفقة  ثقيلة  ف�ساد  ق�سايا  يف 
ال�سابقني  امل�سوؤولني  من  العديد 
يف نظام الرئي�س ال�سابق يتقدمهم 
اأحمد  ال�سابقني  االأوالن  الوزيران 
�سالل  املالك  وعبد  اأويحيى 
,ويتابع االإخوة كونيناف بعدة تهم 

عديد  تخ�س  بالف�ساد  �سلة  ذات 
املائية  املوارد  منها  القطاعات 
وال�سناعة  العمومية  االأ�سغال 
والتكنولوجيات  واالت�ساالت 
النفوذ  ا�ستغالل  منها   , احلديثة 
وحتويل عقارات وامتيازات وعدم 
التعاقدية  بااللتزامات  الوفاء 
من  عمومية  م�ساريع  اجناز  عند 
كو.جي. العائلة  �رضكة  طرف 
الق�سية  هذه  يف  يتابع  كما  �سي 
لكنها  ال�سابقني  عديد امل�سوؤولني 
�ستزيد ب�سفة خا�سة من املتاعب 
الذي  اأويحيى  الأحمد  الق�سائية 

 75 تفوق  مالية  �ساهم يف خ�سارة 
مليون دينار بناء على قرارات كان 
املجل�س  تراأ�سه  خالل  اأ�سدرها 
الوطني لال�ستثمار املنعقد �سهر 
قليلة  اأ�سابيع  اأي   2019 جانفي 
,والذي  ال�سعبي  احلراك  قبل 
خ�س�س لدرا�سة اإعادة تقييم اأهم 
كونيناف يف  لعائلة  واأكرب م�رضوع 
منطقة جيجل واخلا�سة  مب�سنع 

تك�سري بذور الزيوت .

املحامي بيطام :
تراكمات ت�سر باملوقوفني 

االأخرى ت�سري ب�سورة عادية ببع�س 
املجال�س وعلى م�ستوى كمجل�س 
املجال�س  وبع�س  اجلزائر  ق�ساء 
بعد  عن  املحاكم  تتم  االأخرى 
التكيف  �رضورة  اإىل  بد  لنا  لي�س 
يف  اجلائحة  هذه  متطلبات  مع 
اأ�رضة الق�ساء  اأن  العمل الق�سائي 
يوا�سلون  املحامني  فيها  مبا 
ال�سحي  الظرف  اأداء مهامهم يف 
اخلا�س الذي فر�سته كورونا وهي 
حتمية  يف ظروف مماثلة لظروف 
عمال قطاع ال�سحة م�سددا على 

�رضورة التعاي�س مع هذا الظرف 
الأنه ال  الق�سائي  العمل  وموا�سلة 
اأن  اأكد  كما  اأخرى  حلول  يوجد 
يف  الف�سل  عن  املحاكم  توقف 
ويوؤثر  تراكمات  الق�سايا  يفرز 
ينتظرون  الذين  املوقوفني  على 
اأن  مربزا  ملفاتهم  يف  الف�سل 
ا�ستنفذ  الفرتة  املوقفني  عديد 
وينتظر  للحب�س  القانونية 
بع�س  بوجود  اأقر  كما  حماكمته 
املحاكمة  يرف�س  من  املتهمني 
ورفع  اجلائحة  زوال  ويف�سلون 

اإجراءات احلجر ال�سحي .
وبعد اأن اأو�سح اأن املحاكم تعمل 
االلتزام  مع  الظروف  هذا  يف 
خالل  اأنه  ذكر  وقائية  باإجراءات 
الفارط  مار�س  �سهر  الوباء  بداية 
الق�سايا  من  العديد  تاأجيل  مت 
اال�ستعجالية  الق�سايا  با�ستثناء 
كان  امللفات  تراكم  مع  اأنه  غري 
الق�سايا  ا�ستمرار  ال�رضوري  من 
مربزا اأن ماي�سمى بق�سايا الف�ساد 
بطريقة  ت�سيري  االأخرى  هي 
ت�سري  اجلنائية  عادية  والق�سايا 
لكن  عادية  ب�سورة  االأخرى  هي 

بدون ح�سور كاإجراء وقائي .

يوا�سل جهاز الق�ساء الف�سل يف ملفات الف�ساد وبرجمة الق�سايا ذات ال�سلة به والتي ميزت فرتة ع�سرين �سنة من نظام الرئي�س املخلوع عبد العزيز 
بوتفليقة وتورط فيها رجال نظامه يف ظروف �سعبة با�ستمرار جائحة كورونا , و�ستكون ق�سية ف�ساد ملف الإخوة كونيناف املربجمة يوم 19 اأوت 
القادم مبحكمة �سيدي احممد وهي الق�سية التي �ستزيد من املتاعب الق�سائية للوزير الأول ال�سابق اأحمد اأويحيى , ويف هذا املو�سوع قال املحامي 

يف ت�سريح ل«لو�سط« اأن جهاز العدالة يوا�سل رفع التحدي ويعمل يف نف�س ظروف قطاع ال�سحة حماية مل�سلحة املتقا�سني من خالل ال�سري العادي 
للق�سايا خا�سة يف ظل تراكم امللفات وا�ستنفاذ فرتة احلب�س القانونية للبع�س املوقوفني .

الق�ساء يو�سل النظر يف اأثقل ملفات ف�ساد 

ف�ساد �لإخوة كونيناف يزيد متاعب �أويحيى 
•     املحامي بيطام: التوقف ب�سبب الوباء ي�سر م�سالح املوقوفني

ميديا

كفى من �لتمييع ..«�ل�سحافة » �سهادة و�أخالق
بقلم د.حممد مرواين /اأ�ستاذ 

جامعي وكاتب �سحفي

مل يعد مقبوال على االإطالق هذا الف�ساد 
والتمييع الذي طال »�سحافتنا الوطنية » 
فاالأرقام واملاليري التي ك�سفت امل�ستور 
توؤكد  العمومي  اأموال االإ�سهار  يف ق�سية 
طال  الذي  واملوؤ�سف  ال�سيئ  الو�سع 
االإعالم يف بالدنا فاأ�سبح من هب ودب 
اإعالمية  موؤ�س�سة  اأو   « ل«جريدة  مالكا 
قانونية  ل�سوابط  االأمر  يحال  اأن  دون 
عليها  القفز  ومت  موجودة  وتنظيمية 
ميع  �سابق  نظام  ومبمار�سة  فاعل  بفعل 
يف  قيمة  هو  ما  كل  واألغى  الدولة  كيان 
ي�رضف  التي  هاته  �سحيفة  ..اأي  االأداء 
له  اإال ختما منح  عليها �سخ�س ال ميلك 

عالقة  وال  �سيئا  االإعالم  يف  يفقه  وال 
هذا  اإعالم  ..اأي  بال�سحافة  اإطالقا  له 
يتقا�سون  فيه  ال�سحفيون  مازال  الذي 
العي�س  حتى  لهم  حتفظ  ال  مهينة  اأجور 
الكرمي ..اأن الدولة االآن هي اأمام امتحان 
ب�سحافة  تقبل  اأن  فاأما  فا�سل  تاريخي 
اإطار قوانني  مهنية حمرتمة م�ستقلة يف 
حالة  يف  االإعالم  يرتك  اأو  اجلمهورية 
من  ي�ستفيد  الذي  املمنهج  ال�سياع  من 
يعبثون  واملهن  احلقل  على  متطفلون 
وجمتمعات  دوال  يبني  قطاع  يف  ف�سادا 
لو يوؤطر فيه الكيان وترتقي فيه الر�سالة 

نحو القيم.

ال�سحافة ..لل�سحفيني

اجلامعة اجلزائرية تخرج كل �سنة االآالف 
»االت�سال  و   « »ال�سحافة  خريجي  من 
�سبانبا  من  الطلبة  هوؤالء  اأن  والغريب   «
يف  حقيقية  عمل  فر�س  اأي  يجدون  ال 
اخلا�س  وحتى  العمومي  االإعالم  قطاع 
يف  درا�ستهم  بطلبة  معرفتي  بحكم  بل 
اجلامعة فان الكثري منهم ال يعمل حاليا 
وا�سع  وقطاع  اإعالمية  موؤ�س�سات  يف 
ال�سباب  هوؤالء  لي�ستفيق  بطال  منهم 
اأ�س�س   « »جمهول  على  اليوم  جزائر  يف 
جريدة واآخرون ال عالقة لهم بال�سحافة 
الوطنية ياأخذون املال العام وهو موجه 

يوؤ�س�سون  الذين  وال�سحفيني  لل�سحافة 
الأي م�سار اإعالمي ومهني فال�سحافة مل 
ولي�ست  واملمار�سني  لل�سحفيني  اإال  تكن 
هواية اأو ن�ساطا ملن ال عالقة له باالإعالم 
مهنيا وال علميا بل اإنه كان على امل�رضع 
التي  والتاأطري  ال�سبط  وهيئات  والدولة 
مازال االأداء فيها باهتا اأن ت�سجع حاملي 
�سهادة » االإعالم واالت�سال » ومتكنهم من 
التواجد يف موؤ�س�سات اإعالمية وتتيح لهم 
وجممعات  موؤ�س�سات  اإن�ساء  يف  التواجد 
�سحفية وميكن لهذا امل�سار اأن نواجه به 
اأي متييع وف�ساد يطال اإعالمنا املكتوب 
الب�رضي  ال�سمعي  االإعالم  من  وغريه 
الذي يعاين هو االآخر من م�ساكل عديدة 
تراجع فيها التاأطري ومنت فيها مظاهر 

االرجتال والفو�سى .

ل و�ساية على رقابة مهنية

من  العديد  خالل  ومن  اأوؤمن  زالت  ال 
فيها  تناولت  التي  ال�سحفية  الكتابات 
مو�سوع املنابر املهنية التي متلك �سفة 
كفاءات  وجود  لل�سحافة  اأن  التمثيل 
مهنية حمرتم ر�سيدها متلك قدرات على 
للقيا�س  اأدائها  وقابل  والتاأطري  االقرتاح 
ي�سكل املقاربة االأكرث جناعة ل�سبط اأمور 
ال�سحافة واالإعالم يف بالدنا فاالإدارة ال 
ميكن اأن تكون اإال جزءا من كل وال ميكن 

اأن تكون هناك و�ساية على اأداء مهنيني 
يجب اأن يحا�سبوا اأنف�سهم وذواتهم على 
االأداء �سمن منابر راقية معتمدة توؤ�س�س 
االإعالمي  امل�سهد  يرثي  �سابط  الإيقاع 
غري  وغايات  متوقعات  اأي  عن  بعيدا 
فيها  يكون  اأن  لالإعالم  يراد  مهنية 
على  وال�رضاع  والدعاية  للرتويج  و�سيلة 
ال�سخمة  االأرقام  ك�سفت  فلقد  ال�سلطة 
التي منحت ل�سحف ال تقرا حالة العبث 
الذي كان ي�سود ت�سيري مال عام يف قطاع 
ببني من املفرو�س �سمعة دول  ح�سا�س 
وجمتمعات ومل يعد مقبوال على االإطالق 
االإبقاء على اأي م�سارات تميع ال�سحافة 
املكتوبة واالإعالم ب�سكل عام يف البلد الأن 
الفا�سدة  املمار�سات  هذه  على  االإبقاء 
وال  الدولة  ذالك  وقبل  االإعالم  �سيميع 
يف  نوعي  م�سار  اأي  االأخري  يف  لنا  ينتج 
اإعالمنا الوطني الذي يجب اأن يتخل�س 
من اأمرا�س كثرية منها »الف�ساد » الذي 
طال العديد من موؤ�س�ساته كما اأن متكني 
ر�سيدها  املحرتم  االإعالمية  الكفاءات 
وبناء  ال�سابة  الطاقات  على  واالنفتاح 
ميكن  االأداء  يف  جديدة  اإعالمية  روؤية 
ال�سحافة  لقطاع  هاما  اأفقا  يفتح  اأن 
قطاعا  يبقى  الذي  بالدنا  يف  واالإعالم 
اجلديدة  امل�سارات  بناء  يف  ا�سرتاجتيا 
للدولة اإذا ما توافرت ال�رضوط وتاأ�س�ست 

االأر�سية ال�سلبة لناء �سحافة قوية مهنية 
حمرتفة ال متييع فيها للكيان واالأداء .

ل اإعالم دون نخب
تعود  االأهمية  غاية  يف  اأخرى  م�ساألة 
و�سع  يخ�س  الذي  النقا�س  يف  للواجهة 
الوا�سع  االنت�سار  فمع  الوطني  اإعالمنا 
واعتقاد  االجتماعي  التوا�سل  ملواقع 
�سحفي  انه  تباعا  ين�رض  ممن  الكثري 
فوق العادة يف من�سات افرتا�سية ومتييع 
املنابر  العديد من  االإعالمي يف  لالأداء 
بهذا  الت�سطيح  ثقافة  اأن  نوؤكد  اأن  يجب 
تبني  اأن  ميكن  ال  املمار�س  ال�سكل 
املوجود  اأن  بل  ونوعيا  حقيقيا  اإعالما 
االأحيان  غالب  يف  يكون  اأن  يعدو  ال 
لالأدبيات  وجتاوزا  العام  للراأي  ت�سفيها 
نوؤكد  يجعلنا  ما  وهذا  املهنة  واأعراف 
بدون  كالهيكل  نخب  بدون  االإعالم  اأن 
روح وال ميكن على االإطالق بناء اإعالم 
للر�سيد  القاتلة  الفراغات  من  كم  على 
واملعرفة والقيم فر�سالة االإعالم راقية 
اأو  متيع  اأن  ميكن  وال  واالأبعاد  املعاين 
تكون جماال للت�سطيح والتهريج ولو كان 
الو�سع  يف  �سابقة  م�سارات  يف  االإعالم 
ما  وقع  ملا  عليه  يكون  اأن  يجب  الذي 
وقع من اإف�ساد للمهنة ونهب للمال العام 

با�سم ال�سحافة .
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مازالت ان�صغاالت قطاع ال�صحة 
ببلدية �صيدي خالد تراوح مكانها 
املجتمع  حتركات  من  بالرغم 
احلثيثة  وم�صاعيها  املدين 
القطاع املنكوب،  بهذا  للنهو�ض 
ت  ا ز جنا الإ ج  د مهو �صط  و و
ملطالب  وم�صغر  امل�صوؤولني 

املواطنني �صاع املهم واالأهم.
ينا�صد �صاكنة بلدية �صيدي خالد 
�صكانها باأزيد من  عدد  املقدر 
والية  وايل  ن�صمة  األف   65
النظر  نوار  اأبي  اهلل  عبد  ب�صكرة 
بقطاع  املحيطة  الظروف  يف 

اأكرث  من  لعل  باملنطقة،  ال�صحة 
االآونة  هذه  طرحا  االن�صغاالت 
املوؤ�ص�صات،  ترقية  مطلب 
على  حتوز  البلدية  اأن  بحيث 
تلبي  ال  اخلدمات  متعدد  عيادة 
اإطالقا،  املواطنني  احتياجات 
وباء  انت�صار  ظل  يف  خا�صة 
امل�صتور  ك�صف  الذي  كورونا 
اخلدمات  حقيقة �صعف  وعرى 
باملنطقة  ومرافقها  ال�صحية 
االإمكانيات  نق�ض  ذلك  من 
ويف  هذا  والب�رشية،  املادية 
نا�صطو  اأكد  مت�صل  �صياق 

�صيدي  ببلدية  املدين  املجتمع 
تابعة  بلديتهم ال تزال  باأن  خالد 
جالل  اأوالد  االإدارية  للمقاطعة 
من  وبالرغم  القطاع،  هذا  يف 
الالزمة  ال�رشوط  لكافة  توفرها 
لال�صتقالل �صحيا من ذلك عدد 
مو�صع  يف  ومتو�صعها  ال�صكان 
لكن  التنقيط  �صلم  يف  جيد 
الو�صية  اجلهات  اكرتاث  عدم 
املنطقة  ترك  الق�صية  بهده 
التهمي�ض  ظلمات  يف  ت�صبه 
واالإق�صاء واملعاناة، على عك�ض 
لكنها  تنقيط  اأخرى اأقل  بلديات 

عمومية  موؤ�ص�صات  على  حتتوي 
لل�صحة اجلوارية.

تتحرك  ال�صياق  هذا  ويف 
املدين لتنبيه  املجتمع  فعاليات 
امل�صوؤولني بخ�صو�ض هذه الثغرة 
بالتحرك  اإياهم  االإدارة، مطالبة 
اأي�صا الإخطار ال�صلطات الوالئية 
من  والوالية  وايل  راأ�صهم  وعلى 
االإداري  امل�صار  ت�صحيح  اأجل 
لقطاع ال�صحة باملنطقة وترقيته 
الراهنة ال  االأو�صاع  الأن  عاجال، 

حتتمل اأي تاأجيل.
اأحمد نا�صري

ال�رشطة   قوات  جهود  اإطار  يف 
اإىل  الرامية  ورقلة  والية  باأمن 
و�صالمة  اأمن  على  احلفاظ 
املواطنني وممتلكاتهم والت�صدي 
متكن  االإجرام   اأ�صكال  لكافة 
عنا�رش االأمن احل�رشي اخلارجي 
�صاب  توقيف  من  بالروي�صات 
من  العمر،  من  الثاين  العقد  يف 
مبحوث  الق�صائية  ال�صوابق  ذوي 
الق�صايا  من  العديد  يف  عنه 

االإجرامية.
ورود  اإثر  تعود  الق�صية  حيثيات 
قوات  اإىل  موؤكدة  معلومات 
�صخ�ض  بوجود  تتعلق  ال�رشطة 

�صيارة  منت  على  عنه  مبحوث 
�صياحية بالقرب من اأحد احلواجز 
االأمنية باإقليم االخت�صا�ض االأمر 
الذي ا�صتدعى بوحدات امليدان 
بهذا  فيه  للم�صتبه  الرت�صد  اىل 
توقيفه  ليتم  االأمني،  احلاجز 
وحتويله اإىل مقر االأمن احل�رشي 
ليت�صح  الروي�صات،  اخلارجي 
ق�صايا  اأربعة  حمل  املعني  باأن 
الق�صية  متثلت  حيث  اإجرامية 
واجلرح  ال�رشب  يف  االأوىل 
اأبي�ض  �صالح  بوا�صطة  العمد 
الثانية  الق�صية  اأما  )كيتور(، 
العقلية  املوؤثرات  بحيازة  تتعلق 

ال�صخ�صي،  اال�صتهالك  ق�صد 
الثانية تتعلق  الق�صية  فيما تتعلق 
�صياقة،  رخ�صة  دون  بالقيادة 
بحيازة  تتعلق  الرابعة  والق�صية 
�صالح اأبي�ض حمظور من ال�صنف 

ال�صاد�ض دون مربر �رشعي.
االجراءات  ا�صتكمال  بعد  و 
ملفات  اأربعة  اأجنز  القانونية 
قدم  فيه  امل�صتبه  �صد  جزائية 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  مبوجبهم 
�صدر  اأين  ورقلة،  حمكمة  لدى 
باأربعة   يق�صي   حكم  حقه  يف 
االإيداع  مع  نافذة  حب�ض  �صنوات 
بـ200.000  تقدر  مالية  وغرامة 

ق�صية  عن  جزائري  دينار  األف 
بوا�صطة  العمد  واجلرح  ال�رشب 
وحكم  )كيتور(،   اأبي�ض  �صالح 
يق�صي ب�صنتني )02( حب�ض نافذة 
تقدر  مالية  وغرامة  االإيداع  مع 
بـ20،000 األف دينار جزائري عن 
كل ق�صية       من الق�صايا الثالث 
املتبقية، حيازة املوؤثرات العقلية 
ال�صخ�صي،  اال�صتهالك  ق�صد 
حمظور  اأبي�ض  �صالح  حيازة 
مربر  دون  ال�صاد�ض  ال�صنف  من 
دون  القيادة  وق�صية  �رشعي، 

رخ�صة �صياقة.
اأحمد باحلاج 

�صمت الإدارة يطرح عالمات ا�صتفهام

اأمن ولية ورقلة 

ال�سحة اجلوارية مطلب ببلدية �سيدي خالد 

 اإلقاء القب�ض على �ساب مبحوث عنه 

و�صط مطالب باإنهاء تعيني امل�صوؤوليني املعاقبني باجلنوب 

والة اجلمهورية  يف لقاء حا�سم مع الرئي�ض
.      اإنهاء مهام عاجزين عن فك العزلة عن 67 منطقة ظل  

اأحمد باحلاج 

االأ�صباب  بخبايا  العارفون  اجمع  
التنمية  تعرث  خلف  التي  احلقيقة 
املحلية بواليات ورقلة ، مترنا�صت 
، ب�صكرة ، الوادي ، ب�صار ،االأغواط 
مع  لهم  ت�رشيح  يف  وايليزي 
لقاء رئي�ض  اأن   ،  « »الو�صط  يومية 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  
اأوت  الـ12  يوم  املرتقب  بالوالة 
امل�صادف لالأربعاء القادم  �صيكون 
الذين  الوالة  اأداء  لتقييم  فر�صة 
حلول  ايجاد  يف  معظمهم  عجز 
قطاعات  بعدة  للرتاكمات  جذرية 
تاأتي يف مقدمتها حالة التخبط يف 
براثن التخلف بقطاعات ال�صحة ، 
الرتبية ، ال�صكن ، الفالحة ، ال�صغل 
الري  وقطاع  العمومية  االأ�صغال   ،
�صونلغاز  وقطاع  املائية  واملوارد 
املفقودة  املحلية  لتنمية  اإ�صافة 
 ، احل�رشية  االأحياء  يف  حتى 
فك  يف  الذريع  الف�صل  ناهيك 
العزلة عن 67 منطقة ظل بواليات 

التي  وب�صار  مترنا�صت   ، ورقلة 
�رشوريات  غياب  قاطنوها  يعاين 

احلياة الكرمية .
اأ�رشت  مت�صل  مو�صوع  ويف 
تقارير  اأن  اخلا�صة  م�صادرنا 

يف  الوالة  عجز  تخ�ض  �صوداء 
التطبيق ال�صارم لتعليمات احلكومة 
للميدان  النزول  يف  الرامية 
املواطنني  الن�صغاالت  واال�صتماع 
خا�صة ما تعلق بتلك التي لها �صلة 

التكفل  خلف  وال�صعي  بيومياتهم 
بها بتطبيق مبداأ ح�صب االأولويات 
االأمر  وهو   ، املتاحة  واالإمكانات 
الذي مل يتحقق بدليل اأن ال�صكاوى 
باجلملة   االحتجاجية  والعرائ�ض 
باتت  التي  النقائ�ض  بخ�صو�ض 
�صاخن  اجتماعي  بدخول  تنذر 

على جميع االأ�صعدة  .
ذات  ك�صفت  فقد  ثانية  جهة  من 
اإنهاء مهام  اأن   ، اجلهات املطلعة 
حتمية  �رشورة  بات  والة  ثالث 
مقابل مت�صك اجلبهة االجتماعية 
املحلية باإنهاء زمن حتويل واليات 
ملوؤ�ص�صة  الكربى  خا�صة  اجلنوب 
الفا�صلني  للم�صوؤولني  عقابية 
املفا�صلة  �صيا�صة  انتهاج  ثم  ومن 
يف  الوطنية  الكفاءات  تعيني  يف 
�رشق  واليات  بني  وايل  من�صب 
اجلنوب  و  الوطن  و�صمال  وغرب 
ب�صبب  الوطن  بباقي  املعروف 
اجلنوب  لواليات  الدونية  النظر 
على  واإق�صاء  تهمي�ض  تعاين  التي 

جميع االأ�صعدة .

بحلول الأربعاء القادم تكون الفر�صة الأخرية التي منحها رئي�س اجلمهورية للولة قد انتهت 
بخ�صو�س تدارك النقائ�س  التي جتاوزها الزمن بع�صر قطاعات ، ناهيك عن الف�صل الذريع يف فك 

العزلة عن 67 منطقة ظل يعي�س قاطنوها ظروف �صعبة تفتقر لأدنى �صروريات احلياة .

اأ�صقطت البريوقراطية والعراقيل 
املنتهجة �صد 03 جمعيات حملية 
غرداية  بوالية  �صب�صب  ببلدية 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  تعليمات 
املجيد تبون الرامية لتقدمي كافة 
تاأ�صي�ض  يف  لراغبني  الت�صهيالت 
جمعيات حملية يف املاء . نا�صد  
�صب�صب  بلدية  جمعيات  روؤ�صاء 
ال�صهيد  )جمعية  تاأ�صي�ض  قيد 
لعور عبدالقادر . وجمعية ايادي 
اخلري وجمعية 5 جويلية ( ،  وايل  
االأول  امل�صوؤول  ب�صفته  غرداية 
 ، بالوالية  التنفيذية  الهيئة  على 
العاجل  لو�صع  التدخل  اأجل  من 
حد ملا يعانونه  من تاأخري وعدم 
رد من طرف رئي�ض بلدية �صب�صب 
ملفات  ودرا�صة  رد  عدم  جراء 

اجلمعيات التي قدمناها له اكرث 
من �صهر،  وح�صبما اأفاد به هوؤالء 
فاإنهم مل يتلقوا حلد كتابة هاته 
االأ�صطر اأي جواب ال بلقبول وال 
برف�ض ، وهو االأمر الذي يتنافى  
رئي�ض  وتعليمات  توجيهات  مع 
يف  للت�رشيع  الرامية  اجلمهورية 
تفوق  ال  مدة  اجلمعيات  درا�صة 
قال  مت�صل  �صياق  ويف  اأيام،   10
اأنه  املذكورة  اجلمعيات  روؤ�صاء 
منذ اأكرث  �صهر ورئي�ض لبلدية مل 

يدر�ض طلباتهم .
 ، اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ومعلوم 
قد وجه تعليمات �صارمة لدوائر 
اأجل  من  املعنية  االخت�صا�ض 

التطبيق ال�صارم لقوانني 
اأحمد باحلاج 

بريوقراطية الإدارة 

03 جمعيات قيد التاأ�سي�ض 
تنا�سد وايل غرداية 

املحلية  ال�صلطات  تتخبط 
جملة  يف  �صالح   عني  بدائرة 
دون  حالت  التي   امل�صاكل  من 
للم�صاريع  الفعلي   التج�صيد 
خلفية  على  وذلك  االإمنائية 
تقل�ض اجليوب العقارية والدفع 
خارج  للتو�صع  بال�صلطات 

االأن�صجة العمرانية  .
 ندد الع�رشات من �صكان دائرة 
عني �صالح  يف معر�ض حديثهم 
من  بالت�صعيد   « »الو�صط  مع 
لل�صغط  االحتجاجات   لهجة 
وعلى  الوالئية  ال�صلطات  على 
على  االأول  امل�صوؤول  راأ�صها 
اجلهاز التنفيذي ورئي�ض جمل�ض 
من   ، اجلياليل    دومي  االإدارة 
الطرق  يف  حتقيق  فتح  اأجل 
اال�صتيالء  مت  التي  امللتوية 

عقارية  اأوعية  على  فيها 
موجهة للمنفعة العامة و اأخرى 
لال�صتغالل يف اال�صتثمار باقليم 
جاء  ح�صبما  �صالح   عني  دائرة 
الذين   ، حمدثينا  ل�صان  على 
املحلية  ال�صلطات  حملوا 
م�صوؤولية االعتداء على االوعية 
يف  ال�صبب  مرجعني  العقارية  
الرقابية   االأدوات  لتفاوت  ذلك 

.
ال�صلطات  م�صالح  وكانت   
على  حت�صلت  قد  املركزية  
تقرير اأ�صود يك�صف  �رش �صيطرة   
بارونات الف�صاد واأ�صحاب املال 
العقار  قطاع  على  والنفوذ  
الع�رشات  على  حتتوي  بدائرة 

من ال�رشكات النفطية .
اأحمد باحلاج 

من  ورقلة  مدينة  تعاين 
التام  الغياب  و  احلاد  التهمي�ض 
يق�صدها  التي  العامة  للمرافق 
املواطنون من اأجل الرتفيه عن 
اأنف�صهم يف ظل االرتفاع املقلق 
لدراجات احلرارة . تاأزم العديد 
الواحات  بعا�صمة  ال�صكان  من 
العمومية  املرافق  انعدام  من 
املفرو�ض  من  التي  باملنطقة 
عن  للرتفيه  يق�صدونها  اأن 
نف�صيات  جتديد  و  اأنف�صهم 
ف�صل  ونحن يف  خا�صة  اأبنائهم 
ال�صيف  ، حيث ي�صطر االأطفال 
اإما  املرافق  هذه  غياب  ب�صبب 
للمكوث يف البيوت اأو الت�صكع يف 

ال�صوارع و اإثارة امل�صاكل ، ولهذا 
ال�صبب اأ�صبحت العطل ال�صنوية 
اأزمة توؤرق االأهايل بدال من اأن 
تكون متعة لهم و الأبنائهم ، وما 
هوؤالء  وقلق  ا�صتياء  من  يزيد 
االإن�صاء  فكرة  اأن  هو  املوطنني 
باملنطقة  العمومية  للمرافق 
�صمن  اأ�صال  مدرجة  لي�صت 
،و  ح�صبهم  التنموية  امل�صاريع 
لـ«الو�صط«   البع�ض  �رشح  كما 
اأنه حتى اإذا كان هناك ب�صي�ض 
اأمل يف االإجناز فهو بعيد املنال 
وذلك ب�صبب غياب ثقافة التنزه 
فيهم  مبا  املنطقة  �صكان  عند 

امل�صوؤولني. 

املطالبة  بتدخل وايل مترنا�صت 

ب�صبب غياب املرافق العامة

 نافذون ينهبون عقار الدولة 
بعني �سالح 

�سكان ورقلة �ساخطون 

اأحمد باحلاج  
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تتحرك ال�شني مب�شروعها 
القت�شادي العمالق 

»طريق احلرير« وجتتذب 
اإليه كثريا من دول العامل 

الإ�شالمي واآ�شيا واإفريقيا.. 
اإمرباطورية اقت�شادية 
يبنيها الفكر ال�شيوعي 
يف اآخر جتلياته للتحرر 
من الهيمنة المربيالية 
الأمريكية وقوانينها.. 
جتارة بينية، بعمالت 

حملية، و حترير ال�شلع 
من الحتكار، وتنمية 
يف الأقطار املن�شوية.. 
جتارة وا�شتثمار وبناء 

طرق وج�شور وموانئ..
هذه �شعاراته، و�شيطرة 

على املوانئ الإ�شرتاتيجية 
وقواعد ع�شكرية 

واإمرباطورية اقت�شادية 
هذا واقعه.. اأمريكا تر�شد 
وتن�شب الكمائن واملواجهة 

تتو�شع.. فماذا �شيجني 
العرب منه؟

اخلطر

طريق �حلرير.. بد�ية �حلرب �لكونية؟
ت�شاوؤلت:

 
هل تت�ساهل اأمريكا يف جتاوز الدوالر كعملة 
رئي�سية مرجعية يف العامل؟ وهل تن�سحب من 
اأ�سواق اآ�سيا واإفريقيا هكذا وترتكها خل�سمها 
االقت�سادي اال�سرتاتيجي؟ اأم اأن ذلك �سيكون 
اإيذانا بانطالق حرب كونية حترتق فيها بلدان 
و�سيا�سات واقت�سادات يف اأماكن عديدة من 
تلك املقرتحة لطريق احلرير؟ فيتم انت�سار 
والفو�سى  واالإنفجارات  واالنقالبات  االأوبئة 
ويتم العمل ب�سيا�سة االأر�ض املحروقة ليكون 

طريق االأ�سواك بدل احلرير.
قد  اإلذي  ال�سيني  ال�سخاء  هذا  �رس  هو  ما 
ي�سل اإىل تريليون دوالر يف بناء طريق احلرير 
يف اآ�سيا واإفريقيا؟ ما هي اأهداف ال�سني بعد 
املوانئ  على  �سيطرتها  �رس  وما  املنظورة؟ 
و�سيئة  الفقرية  البلدان  غزو  و  واملمرات 

االإدارة وفا�سدة احلكم بالقرو�ض والتمويل؟
البنيوية  و�سعيتها  يف  دولنا  متتلك  هل  ثم   
اأنها  اأم  لل�سني؟  �رسيكا  تكون  اأن  احلالية 
وم�ستقبلنا  ومنتجاتنا  اأ�سواقنا  �ستقدم 
بع�سنا  يتباهى  ملاذا  بالدنا؟..  وترهن 
اقت�ساد  ببناء  يفكرون  وال  احلرير؟  بطريق 
مقومات  كل  ميتلك  الذي  االإ�سالمية  الكتلة 
اأنف�سنا  نح�رس  ملاذا  التكامل؟  وفق  النجاح 
عمالقني  اإقت�سادين  بني  كوين  �رساع   يف 
احلرير  طريق  �سيعزز  كيف  ثم  متناطحني؟ 
وجود الكيان ال�سهيوين يف قلب املنطقة بعد 
حيفا؟  ميناء  على  يدهم  ال�سينيون  و�سع  اأن 
الكربى  االإ�سرتاتيجية  النقلة  هي  هذه  فهل 

التي انتظرها امل�رسوع ال�سهيوين طويال..؟

طريق احلرير: 
»احلزام  با�سم  ر�سميا  امل�رسوع  يعرف 
والطريق«، وهو مبادرة �سينية الإحياء »طريق 
احلري« الذي ربط بني ال�سني واأوروبا مرورا 
يتعدى  بطول  واالإ�سالمي  العربي  بامل�رسق 
ا�ستثمار  يهدف  و هو  كيلومرت،  اآالف  ع�رسة 
مليارات الدوالرات يف البنى التحتية، ليكون 
الب�رسية،  تاريخ  يف  بنية حتتية  م�رسوع  اأكرب 
و�سكك  وطرقات  مرافئ  بناء  ذلك  وي�سمل 
حديدية ومناطق �سناعية.. تريد ال�سني من 
اإىل االأ�سواق  خالله ت�رسيع و�سول منتجاتها 
العاملية، مبا يف ذلك اآ�سيا واأوروبا واأفريقيا 
م�رسوع  انه  والو�سطى..  اجلنوبية  واأمريكا 
�سيني عمالق ت�سارك فيه 150 دولة، انطلق 
بداية ت�سعينيات القرن املا�سي، عرب ما ُعرف 
باجل�رس الربي االأوروبي االآ�سيوي الذي ي�سل 
ورو�سيا،  ومنغوليا  وكزاخ�ستان  ال�سني  بني 
حديدية..  �سكك  عرب  اأملانيا  اإىل  وي�سل 
الربي  رئي�سني:  فرعني  امل�رسوع  يت�سمن 
»حزام طريق احلرير االقت�سادي«، والبحري 
طريق  البحري«..ميتد  احلرير  »طريق 
عرب  ال�سيني  ال�ساحل  من  البحري  احلرير 
املتو�سط،  البحر  باجتاه  والهند  �سنغافورة 
�ست  في�سمل  املبادرة  من  الربي  الفرع  اأما 
ممرات هي:- اجل�رس الربي االأورا�ض ،- ممر 
ال�سني  – رو�سيا، - ممر  – مونغوليا  ال�سني 
– اآ�سيا الو�سطى، – اآ�سيا الغربية الذي ميتد 
من غربي ال�سني اإىل تركيا.-، ممر ال�سني – 
�سبه جزيرة الهند ال�سينية،-- ممر ال�سني – 
باك�ستان، - ممر بنغالدي�ض – ال�سني – الهند 
– ميامنار - الهند... حتى االآن وقعت 126 
مع  تعاون  اتفاقات  دولية  منظمة  و29  دولة 
بكني يف اإطار امل�رسوع  وقد تفردت ايطاليا 
رو�سيا  ان  كما  امل�رسوع  بدخول  اأوربا  من 
امل�سجعني  اأهم  من  كانت  واإيران  وباك�ستان 
ال�سني  ا�ستثمرت  وقد  هذا  امل�رسوع  على 
م�ساريع  يف  يورو  مليار  ثمانني  امل�رسوع  يف 
متعددة، كما قدمت امل�سارف قرو�سا بقيمة 
يف  وذلك  يورو  مليار  و265   175 بني  ترتاوح 
واملوانئ  واجل�سور  للطرق  التحتية  البنى 
عام  يف  اأن�ساأت  وقد  وا�سيا..  اإفريقيا  يف 
لتعزيز  البنية  لتنمية  االآ�سيوي  البنك   2015

املتوقعة  القيمة  تقدير  ومت  امل�رسوع..  
مل�ساريع املبادرة بثمانية تريليونات.

تت�سمن اخلطة ال�سيطرة على �سل�سلة املواين 
اإىل  املادي  العامل  املبادرة  وتتعدى  احليوية 
األياف  �سبكة  ال�سني  با�ستحداث  االفرتا�سي 
�سبكة  عرب  جديدة  اإنرتنت  وطرق  �سوئية 
املبادرة  وت�سمل  هواوي،  و  اخلام�ض  اجليل 
متنزهات  اإن�ساء  كذلك  احلرير-  -طريق 
وحمطات  برتول  وم�سايف  وجامعات  علمية 
الطاقة  توليد  وحمطات  البحر  مياه  حتلية 
و�سكك  وال�سخرية  وال�سم�سية  الكهربائية 
وقواعد  وال�سدود  واالأنفاق  والطرق  احلديد 
وقعت  التي  الدول  كل  يف  وع�سكرية  بحرية 
وبذلك  االآن،  لغاية  دولة   60 وبلغت  عليها 
التحتية  للبنية  اأعظم م�رسوع  تعترب املبادرة 
اإىل  الو�سول  ال�سني  حتاول  التاريخ..  يف 
اإليهم،  ب�سائعها  لنقل  العامل  �سكان  من   %60
ا�ستثماراها  و  و�رسكاتها  عمالها  وت�سغيل 
وتاأمني حاجاتها، وبالذات النفط والغاز، قي 
ظل تراجع اأمريكا عن العوملة نحو االإنعزالية 

وتخبط اقت�سادها.

ال�شراع القت�شادي:

رغم تاأكيد الرئي�ض ال�سيني �سي جني بينغ يف 
ويف منتدى دافو�ض: »اأن ال�سني تريد نظاًما 
النظام  تفكك  تريد  وال  اإن�ساًفا،  اأكرث  دولًيا 
الدويل«.. اإال اأنه يف حقيقة االأمر د�ّسن بذلك 
مرحلة جديدة من ال�رساع االأمريكي ال�سيني 
الدول  مع  االأمريكيان  يوا�سل  فيما  البارد، 
التجارة  اتفاقية  حول  املفاو�سات  االأ�سيوية 
عرب الهادئ التي مّررها الكونغر�ض االأمريكي 

الإحباط االقت�ساد ال�سيني.
مادية  بخ�سائر  االأمريكي  االقت�ساد  مني 
وقد  والعراق  اأفغان�ستان  يف  جراء  فادحة 
تريليون   27 اخلزينة  على  الديون  جتاوزت 
البنوك  بانهيارات  االأزمة  متثلت  و  دوالر 
اأمره  يتدبر  كان  وفيما  العقارات.  وقطاع 
منو  ت�ساعد  واجهه  املاأزق  من  للخروج 
االإدارة  فاأ�رسعت   .. ال�سيني  االقت�ساد 
االأمريكية اىل العقوبات وال�رسائب و التهديد 
ال�سيني ب�سحب االأر�سدة وبيع الديون.. ووفًقا 
مريكية، فاإن  لوكالة اال�ستخبارات املركزية االأ
هناك حوايل 92 دولة تعترب ال�سني �رسيكها 
يف   ،2015 عام  خالل  وذلك  كرب  االأ التجاري 

حني تبلغ الدول �رسيكة امريكا 57 دولة.
ت�سبح  لكي  كبرية  ب�رسعة  ال�سني  ت�سري   ..
العامل..  يف  كرب  االأ التجارية  االإمرباطورية 
وهي تخو�ض االآن معركة ال�سغط االقت�سادي 
كجزء  اإليها  وا�سنطن  وتنظر  والتكنولوجي، 
من �سيا�سة خارجية اإمربيالية جديدة، ولقد 
االأبي�ض  البيت  دخوله  منذ  ترمب  اختار 
االعتماد  من  بدالً  مبا�رسة  ال�سني  مواجهة 
اإىل  الق�سية  وحّول  الدولية،  املنظمات  على 

�رساع اقت�سادي.
احلزام  مبادرة  خالل  من  ال�سني  جنحت 
والطريق خالل ال�سنوات املا�سية اأن تفر�ض 
وهو  واملحيطات،  البحار  يف  ح�سورها   
تلك  حتويل  ال�سني  نية  حول  القلق  اأثار  ما 
املوانئ امُل�سيطر عليها اإىل ثكنات ع�سكرية، 
واإذا ا�ستمر التمدد ال�سيني اجليو-اقت�سادي، 
لن  و  العامل،  على  عميق  تاأثري  له  ف�سيكون 
لدفع  ال�سني  م�ستعدا ملناف�سة  الغرب  يكون 
التحتية  البنية  م�ساريع  يف  دوالر  تريليون   8
�سلوك  هناك  اأن  اإال  النامية  البلدان  يف 
الإرباك  االأمريكية  االإدارات  به  �ستقوم  اآخر 
دالالته  تخفى  ال  الذي  ال�سيني  امل�رسوع 

االإ�سرتاتيجية. 
اأُنفقت حتى  اأكرث من 300 مليار دوالر قد    
بكني  تفعل  فهل  امل�رسوع،..  على  االآن 
حتقيق  يف  لرغبتها  اأو  االإيثار  باب  من  ذلك 
ان  تقر�سها..؟   التي  البلدان  يف  اال�ستقرار 
هناك اأ�سباب عديدة اأحدها: اعتماد ال�سني 
اعتماًدا كبرًيا على �ساحلها ال�رسقي وم�سيق 
ملقا بالقرب من �سنغافورة لتمرير ال�سلع من 

املثال،  �سبيل  على  ال�سا�سعة؛  اأرا�سيها  واإىل 
ال�سيني عرب  النفط  من   %  80 من  اأكرث  مير 
بناء طرق جتارية  هذا امل�سيق. لذلك، فاإن 
متر عرب باك�ستان واآ�سيا الو�سطى يبدو اأمًرا 
»احلزام  مبادرة  ا  اأي�سً وت�ساعد  منطقًيا. 
احتياطاتها  ا�ستثمار  على  ال�سني  والطريق« 
من  العديد  واإدخال  العملة،  من  ال�سخمة 

�رسكاتها املعطلة اإىل قوة العمل.
التجارة ثم الع�شكرة: 

الدول  يف  االإن�ساءات  معظم  ال�سني  متول 
ت�سجيع  ويتم  القرو�ض،  خالل  من  النامية 
هذا  يف  اال�ستثمار  على  ال�سينية  ال�رسكات 
االأمر، وهو ما يعني �سمنًيا اأنه اإذا مل تتمكن 
باك�ستان على �سبيل املثال من �سداد ديونها، 
الفحم  مناجم  من  العديد  لل�سني  تتملّك 
الكهرباء،  توليد  وحمطات  النفط  واأنابيب 
غوادر  ميناء  ت�سغيل  حق  ال�سني  متتلك  كما 
ت�سبح  وهكذا  عاما.    40 ملدة  الباك�ستاين 
ع�سكرية،  ثكنات  البحرية  البالد  بوابات 
جنحت ال�سني من خالل »احلزام والطريق« 
اأن تفر�ض وجودها االإ�سرتاتيجي حول العامل 

ويف البحار واملحيطات الأغرا�ض خمتلفة. 
يف  البحرية  املوانئ  على  ال�سيطرة  اإن   
تغيري  �ساأنها  من  الهادي  الهندي-  املحيط 
الهند  �سد  االإ�سرتاتيجية،  املنطقة  خارطة 
اإىل  التوتر  تفاقم  ما  اإذا  املتحدة  والواليات 
نفوذ  متدد  وقد  البحري..هذا  احل�سار  حد 
اإىل البحر االأحمر و القرن االأفريقي  ال�سني 
وخليج عدن، بعد اأن بداأت ال�سني يف منت�سف 
جتارية  منطقة  اإن�ساء  يف  املا�سي  جويلية 
حرة يف حمطة حاويات دوراليه على �سواحل 
جيبوتي، التي من املزمع اأن تكون االأوىل من 
نوعها يف اإفريقيا. كما متتلك ال�سني قاعدة 

ع�سكرية يف جيبوتي.
من   %35 امتالك  ال�سني  ا�ستطاعت  لقد    
�رسكة يوروماك�ض، التي تدير ميناء روتردام يف 
هولندا، اأكرب الموانئ االأوروبية، و�سيطرت 
يف  املربحة  املوانئ  اأكرث  من   %90 على 
ال�سني  �سيطرة  من  الهدف  فهل  الربازيل، 

على هذه املوانئ جتاري حم�ض؟  
تختار ال�سني الديون لل�سيطرة على املواقع 
اآ�سيا واإفريقيا م�رسوع  احل�سا�سة فمثال يف 
ميناء هامبانتوتا يف �رسيالنكا، اأ�سبح ملكاً 
الديون.  �سداد  على  قدرتها  لعدم  لل�سني 
ممر  يف  قدم  موطئ  لل�سني  اأ�سبح  وبذلك 
مائي اإ�سرتاتيجي وملدة 99 عاماً لي�ض فقط 
اأي�ساً  الع�سكرية  بل  التجارية  الناحية  من 
مار�سته  نف�سه  والنهج  الهند،.  من  بالقرب 
يف ميناء مومبا�سا، يف كينيا؛ و�سط �سعوبة 
املرتاكمة  الديون  الكينية  احلكومة  ت�سديد 
اقرتا�سها ما يقرب من ملياري  بعد  عليها 
داخل  حديد  �سكة  م�رسوع  لتنفيذ  يورو 
 42 االآن  ال�سيني  امل�رسوع  ي�سم  البالد.. 
ميناًء يف 34 دولة ا�ستولت من خالله ال�سني 
�رسيالنكا  من  البحرية  البالد  موانئ  على 
اليونان، ومن  اإىل  اإىل تنزانيا ومن الربازيل 

جيبوتي اإىل الكيان ال�سهيوين. 
الكيان ال�شهيوين وال�شني:

من  -ابتداء  الفل�سطينية  ال�سواطئ  متّثل 
غزة وحتى حيفا- املحطة الطبيعية لطريق 
احلرير، وهو ما كان قدميا على مدى اأكرث 
من األف عام؛ وقد بادرت �سلطات االحتالل 
بالتوقيع مبكرا على ال�رساكة يف بنك البنية 
خططاً  لها  اأن  ويبدو  االآ�سيوية،  التحتية 
االإ�رسائيلية  العالقات  مع  تتكامل  واعدة 
االقت�ساد  جمال  يف  املتنامية  ال�سينية 

والت�سليح.
اأعظم االجنازات فهو خط  �سيكون  ما  اأّما 
لل�سكة احلديدية ميكن اأن ميتد من اخلليج 
اإىل  و�سوالً  باالأردن،  مروراً  ال�سعودية  عرب 
حيفا على البحر االأبي�ض املتو�سط.. وهذا 
االأمر يكّر�سها جزءا طبيعيا �سمن املنظومة 

الدولية يف املنطقة
ال�سني تبداأ مع حلول عام 2021  يف ت�سغيل 
يحتوي  والذي  عاماً   25 ملدة  حيفا  ميناء 
على قاعدة االأ�سطول البحري االإ�رسائيلي، 
ويقابله مبا�رسة االأ�سطول ال�ساد�ض البحري 
الهدف  اأن  يك�سف  الذي  االأمر  االأمريكي 

تعزيز �سيادتها ع�سكرياً وتكنولوجياً.  
ال�سهيوين  الكيان  يف  ال�سني  وجدت  لقد 
املنطقة،  يف  التكنولوجي  لالبتكار  بوؤرًة 
مليار دوالر عام  بلغت �سادراته 114  حيث 
2019، من املعدات التكنولوجية والطائرات 
الف�سائية والغاز الطبيعي، ومن  واملركبات 
ال�سالح التكنولوجي املتطور ، وهو ما حّفز 
ا�ستثمار ال�سني فيه مبليارات الدوالرات يف 

م�رسوعات البنية التحتية.
ي�سري كتاب �سدر حديثاً عن موؤ�س�سة »راند« 
االأمريكية ال�سهرية حتت عنوان: »اال�ستثمار 
التحتية  والبنية  التكنولوجيا  يف  ال�سيني 
ربط  اإىل  ت�سعى  اإ�رسائيل  اإن  االإ�رسائيلية«، 
جديدة  اأ�سواقاً  لفتح  بال�سني  اقت�سادها 
الواليات  عن  بعيداً  واالإ�ستثمار  للت�سدير 
ال�سني  تهدف  بدورها،  واأوروبا،  املتحدة 
النا�سئة،  التكنولوجيات  من  االإفادة  اإىل 
الأغرا�ض  اجلغرايف  موقعها  ا�ستغالل  كما 
مينائي  والطريق، خ�سو�ساً  احلزام  مبادرة 
حالياً  ال�سني  تقوم  لذلك  واأ�سدود..  حيفا 
بتنفيذ اأربعة م�ساريع رئي�سية كربى يف البنية 
دوالر،  مليار   4 بقيمة  اإ�رسائيل  التحتية يف 
حمطة  وبناء  اأ�سدود  ميناء  تو�سيع  منها 
جديدة مبيناء حيفا؛ مع حقوق ت�سغيل ملدة 
حديد  �سكة  خط  وت�سغيل  وبناء  عاماً،   25
هنالك  الكرمل.  اأنفاق  وحفر  اأبيب  تل  يف 
بني  حديد  �سكة  خط  لبناء  مقرتح  كذلك 
 2 بكلفة  املتو�سط  االأبي�ض  والبحر  اإيالت 
مليار دوالر،  وبهذا تعزز اإ�رسائيل عالقاتها 
االأمريكية  املعار�سة  رغم  ال�سني،  مع 
اإىل �رساكة  تدريجياً  وتتحول  لها،  ال�سديدة 
التكنولوجي  التبادل  عمادها  اإ�سرتاتيجية 

واأ�سا�سها طريق احلرير وحزامه.

امل�شتقبل:

لي�ض من ال�سهل اأن يتحقق امل�رسوع الأ�سباب 
عديدة اأولها اأن االأمريكان �سي�سعلون مناطق 
طريق احلرير �رساعات االأمر الذي �سيهدد 
الطرق والب�سائع ويجعل التجارة والتي هي 
امل�ستمر..  التهديد  ع�سب طريق يف حمل 
تخريب  اإحداث  عن  تتواىل  االأنباء  وهاهي 
متعمدة لل�سكك احلديدية والطرق يف اأكرث 
من مكان.. وقد ي�سل االأمر اإىل مواجهات 
جزئية اأو كبرية بني ال�سني واأمريكا يف بحر 
وقد  اأمريكا  وحلفاء  ال�سني  بني  اأو  ال�سني 

يتطور االأمر اإىل حرب وا�سعة.
جتعل  اأن  االأمريكية  االإدارة  و�ستحاول 
العربي  واملغرب  العربي  امل�رسق  منطقة 
بناء  من  ال�سني  حلرمان  ا�ستعاال  اأكرث 
العربي  اأن امل�رسق  لها على اعتبار  قواعد 
للم�رسوع  االأ�سا�سية  الو�سيطة  احللق  هو 
الفو�سى  من  مزيد  املتوقع  ومن  ال�سيني 
املوؤهالت  اأهم  اال�ستقرار  يعترب  حيث 

للم�رسوع ال�سيني.
ال�سيني  امل�رسوع  يف  العرب  اجنرار  اإن 
�سيكونون  �رساع  اأتون  يف  بهم  الزج  يعجل 
حطبا له.. ثم لن يحققوا �سيئا على �سعيد 
كمن  اإمنا  وال�سيادي  االقت�سادي  التحرر 
اخطر  ولعل  بالنار..  الرم�ساء  ي�ستجري من 
�رسيكا  اإ�رسائيل  تكري�ض  امل�رسوع  يف  ما 
وتطبيع  وامل�رسوع  املنطقة  يف  اأ�سا�سيا 

عربي اإ�سالمي ر�سمي معها.
اإحياء  نحو  التوجه  على  بديل  من  لي�ض 
مبني  حقيقي  باقت�ساد  االإ�سالمية  الكتلة 
تنفتح  ذلك  وبعد  والتكامل  ال�رساكة  على 
بوعي  العاملية  امل�ساريع  على  الكتلة  هذه 
غالب  واهلل  اجلميع..  منفعة  يحقق  وتبادل 

على اأمره

بقلم: �شالح عو�ض
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مبادرة  عن  �أعلنت  �ل�صدد  هذ�  ويف 
عن  يعلن  مل  �صيا�صي  تكتل  �إن�صاء 
�أن حدود  �أطر�فه بو�صوح بالرغم من 
�حلركة  ن�رشته  بيان  عمله حمددة يف 
موعد�  �لقادم  �لثالثاء  و�رشبت 
هذ�  تفا�صيل  جميع  عن  لالإفر�ج 

�مل�رشوع �جلديد.
تنطلق حركة �لبناء �لوطني من منطلق 
تعزيز �لر�صيد �النتخابي �لثمني �لذي 
�لرئا�صة  �نتخابات  خالل  به  ظفرت 
�لقادر  عبد  رئي�صها  جاء  �إذ  �ملا�صية 
يف  للرئا�صيات  �ملر�صح  قرينة  بن 
�ملرتبة �لثانية متقدما على مر�صحني 
�لتقليدية  �لنظام  خارطة  �إىل  ينتمون 
وهم علي بن فلي�س وعز�لدين ميهوبي 
وعبد �لعزيز بلعيد. وال �صك �أنها تريد 
�لتي حققتها يف هذه  �لتجاوب  تثمني 
�النتخابات لي�س بال�رشورة يف �إ�صافة 
يف  �ملنخرطني  من  جديدة  �أعد�د 
�حلزب بل يف �إبر�م عقد مع تنظيمات 
غري  ومنظمات  و�صخ�صيات  �صيا�صية 
باالن�صو�ء  مهتمة  �أخرى  �صيا�صية 
حتت جناحها حول جملة من �الأفكار 
�لعامة �لقابلة ال�صتقطاب وح�صد �أكرب 
للمو�عيد  حت�صري�  �لقوى  من  عدد 
ال�صيما  �ملقبلة  و�ال�صتحقاقات 
مل�صودة  �لثانية  �لطبعة  مناق�صة 
�لكثري  قيل  بعدما  �لد�صتور  تعديل 
حول �لطبعة �الأوىل يف جانب �لتز�مها 
بالتايل  و�أثارت  �لوطنية  بالثو�بت 
�لقوى  طرف  من  �صديدة  حتفظات 

�ملحافظة �الإ�صالمية و�لوطنية.
يف  ت�صتثمر  �أن  �لنه�صة  حركة  تريد 
جملة �ملو�قف �لتي برزت �صد جو�نب 

من م�صودة �لد�صتور �الأوىل لتقود على 
�أ�صا�صها هجمة م�صادة يف حالة ما �إذ� 
جتر�أت جلنة لعر�بة لطرحها من جديد 
وهو ما يعترب ميد�نا خ�صبا ال ميكن �أن 
ترتكه لقمة �صائغة يف فم حركة جمتمع 
ت�صتعد هي  �لتي  لوحدها وهي  �ل�صلم 
جديدة  �صيا�صية  حلملة  �الأخرى 
�لد�صتورية  �لتعديالت  حمورها  يكون 
عام  ب�صكل  �ل�صيا�صية  و�الإ�صالحات 
�ملقبل  �ل�صيا�صي  �لدخول  خالل 
وعودة رئي�س �حلركة �إىل �لن�صاط بعد 

�نتهاء فرتة حجره �ل�صحي. 
يف  �ملطروحة  �لعناوين  من  ويبدو 
ت�صكله  عن  �أعلن  �لذي  �حلركة  بيان 
�لبناء  حركة  تعتزم  �لذي  �لتكتل  �أن 
بقدر  بعينه  تيار�  يخ�س  ال  �إطالقه 
�الأطر�ف  من  عدد  الأكرب  يتفتح  ما 
قدمت  فقد  �لنظرية  �لناحية  من  ولو 
هذ� �لتكتل باأنه "�إطار للقوى �لوطنية 
�لوطنية  للثو�بت  �لوفية  �لنزيهة 
�الآمن  �لدميقر�طي  بالتحول  �ملوؤمنة 
و�مل�صار �لد�صتوري وحماية مكت�صبات 
حت�صني  و�صمان  �ل�صعبي  �حلر�ك 
�لوطنية  �لوحدة  وتعزيز  �الأمة  هوية 
ودعم �ملكا�صب �لدميقر�طية وحماية 
وتعزيز  �لوطني  �الجتماعي  �لن�صيج 
�الأهد�ف  �إىل غريها من  متا�صكه..." 
غري  ظاهرها  يف  �ملفتوحة  �لعامة 
�لت�صدي  �إىل  �أنها ت�صري ب�صكل �صمني 
�لدميقر�طي  �لتغيري  قوى  الأفكار 

ولبع�س مقرتحات جلنة لعر�بة. 
هذه هي �لطريقة �لتي �ختارتها حركة 
من  لالقرت�ب  قرينة  بن  �لقادر  عبد 
ورهاناته  �الجتماعي  �لدخول  موعد 

�إجر�ء  جتاه  �ل�صغط  و�أن  ال�صيما 
م�صبقة  وحملية  برملانية  �نتخابات 
مرحلة  من  �النتهاء  بعد  �صيزد�د 
�الإ�صالحات �ل�صيا�صية وهي �ملو�عيد 
�أجدر  نف�صها  �لبناء  حركة  ترى  �لتي 
فيها،  �ل�صفوف  لت�صدر  �أي طرف  من 
�لد�خلي  �ل�صيا�صي  �ملنطلق  لي�س من 
�نطالقا من  بل  ذكرناه فح�صب  �لذي 
�عتبار �حلركة نف�صها �الأف�صل متثيال 
و�الأكرث  �جلز�ئر  يف  �الإخو�ين  للتيار 
غريها  من  �لدويل  بالتنظيم  �حتكاكا 
ما  هو  �ل�صلم  جمتمع  حركة  فيها  مبا 
�لنجاح يف توحيد  �أمام حتدي  ي�صعها 
�لقوى �الإ�صالمية �لعاملة م�صافا �إليها 
�الإخو�ين  �لنهج  وفق  وطنية  لو�حق 
�مل�صطر و�ال�صتعد�د بها للفوز مبو�قع 
�لقادمة  �ال�صتحقاقات  يف  جديدة 
ملناف�صة �لقوى �لتي �صتلتف ب�صكل �أو 
باآخر حول �لرئي�س تبون ال�صيما و�أنها 
�لرجل  من�صب  �فتكاك  ��صتطاعت 
رئي�س  يف  ممثال  �لدولة  يف  �لثالث 

�ملجل�س �ل�صعبي �لوطني.
يف  للحركة  �صابقة  جتارب  �أن  غري 
قوى  مع  �مل�صرتك  �لعمل  جمال 
جعلت  �أخرى  و�جتماعية  �صيا�صية 
مبادرتها  جناح  ينتظرون  ال  مر�قبني 
�لف�صل  �صتعرف  �أنها  يرون  بل  هذه 
حماولة  قبل  من  عرفته  �لذي  ذ�ته 
وجبهة  �لنه�صة  حركة  مع  تكتلها 
�النتخابات  مبنا�صبة  و�لتنمية  �لعد�لة 
�لربملانية لعام 2017 ذلك �لتكتل �لذي 
�لوقت  ذلك  يف  �أطر�فه  يبدي  كان 
طموحا كبري� وتطلعا طويال لالنتقال 
به من جمرد تكتل �نتخابي �إىل ت�صكيل 

كيان �صيا�صي تن�صهر فيه كل �الأطر�ف 
هيكلة  تهيئة  �إىل  �الأمر  بهم  وذهب 
كان  بينما  �جلديد  بالتنظيم  خا�صة 
تر�صيحات  قو�ئم  ت�صكيل  �إىل  �لد�عي 
�لبناء  حركة  توفر  عدم  هو  م�صرتكة 
�لوطني و�لنه�صة �آنذ�ك على �لن�صاب 
�لقانوين �لذي ميكنها من �مل�صاركة يف 
�النتخابات فركبت قطار جبهة �لعد�لة 
و�لتنمية �لذي غادرته قبل �لو�صول �إىل 
�ملحطة �لنهائية و�أول من �ن�صحب من 
�لتكتل و�نفرد بت�رشيحات خارجة عن 
�لتي  ذ�تها  �لبناء  حركة  كان  �الإجماع 
�أجندة  يف  جديد  من  تنخرط  بد�أت 
�لفا�صلة  �لتجارب  وثاين  �ل�صلطة. 
�الإ�صالمي  �لعمل  يف  �لبناء  حلركة 
جتاه  بها  قامت  �لتي  تلك  �مل�صرتك 
�لتجربة  وهي  �ل�صلم  جمتمع  حركة 
مثلما  متاما  �ملهد  يف  ماتت  �لتي 
�أخرى لالقرت�ب من  ف�صلت حماوالت 

تنظيمات �إ�صالمية حملية.
بن قرينة  مبادرة  ت�صطدم  �أن  وينتظر 
�ملجاورة  �الإ�صالمية  �لقوى  برف�س 
�لدميقر�طي  �لقطب  قبل رف�س قوى 
�ل�صابقة  �لتجارب  م�صري  �إىل  بالنظر 
�لثقة  بينت  و�لتي  ذكرناها  �لتي 
و�ل�رشخ  �الأطر�ف  هذه  بني  �ملهزوزة 
ال�صيما  مو�قفها  بني  حاليا  �ملوجود 
�إز�ء م�رشوع �لتعديل �لد�صتوري �لذي 
رف�صته جبهة جاب �هلل جملة وتف�صيال 
�أكرث  موقفا  مقري  حركة  منه  وتبنت 
تكتلها  �أن  عن  ف�صال  ور�ديكالية  حدة 
�أمام  يكون  ما  �أبعد  �أ�صبح  �النتخابي 

ف�صل �لتجارب �ل�صابقة.

حركة �لبناء و�جرت�ر �مل�شاريع �لفا�شلة

بقلم اح�سن خال�ص   

يبدو اأن فرتة ال�سرتاحة ق�سرية 
جدا لأحد اأطراف التيار الإ�سالمي 

متمثال يف حركة البناء الوطني 
ليعود اإىل الن�ساط ال�سيا�سي حت�سبا 
لدخول اجتماعي �سي�سهد كثافة 

�سيا�سية معتربة بالنظر اإىل الرهانات 
القائمة منها التعديالت الد�ستورية 
والنتخابات الربملانية التي ينتظر 

اإجراوؤها بعد الفراغ من مرحلة 
الإ�سالحات ال�سيا�سية التي بادر بها 

الرئي�ص تبون. 

تطلق مبادرة توحيد جديدة

وزير  نائب  ولفوويت�س  �ليهودي  حمل 
�الأمريكي  �لرئي�س  �الأمريكي  �حلرب 
على تبني نظرية �لدول �ملارقة خلد�ع 
�ل�صعب �الأمريكي و�لر�أي �لعام �لغربي 
بت�صوير �أن �لعدو على �الأبو�ب ويف كل 
ودميقر�طيتنا  »حريتنا  ويهدد  مكان 
�لغربية  و�حل�صارة  حياتنا  وم�صتوى 
باأ�رشها«. وذلك حلمل �لكونغر�س على 
�ملو�فقة �أن �لدول �ملارقة »�ل�رشيرة« 
ت�صكل خطر�ً كبري�ً على �الأمن �لقومي 
للح�صارة  �أخالقياً  وحتدياً  �الأمريكي 
�صبعة  بو�س  �إد�رة  وطرحت  �لغربية. 
ر�أ�صها  وعلى  �إ�صالمية  وكلها  دول 
كوريا  ومهم  و�إير�ن  و�صورية  �لعر�ق 

�لدميقر�طية.
�أن  �لعامل  يف  لالإن�صان  يحق  �إذن 
�الإ�صرت�تيجية   من  �نطالقاً  ي�صتنتج 
�أ�صعلت  ملاذ�  �الأمريكي  لالأمن 
�خلليج  حرب  �ملتحدة  �لواليات 
�لعدو�نية  و�حلرب   1991 عام  �لثانية 
و�الإطاحة   2003 عام  يف  �لعر�ق  على 
بالنظام �ل�صيا�صي �لقائم فيه وتفتيتها 
�لنفط  �آبار  �صورية)و�حتالل  وتدمري 
وتهويد  و�ليمن  وليبيا  فيها(  و�لغاز 
وحماربة  و�جلوالن  �لقد�س  و�صم 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  وم�صالح  حقوق 
�لعقوبات  وت�صديد  �إير�ن  وحما�رشة 

عليها با�صتمر�ر.

املناف�ص ال�سرتاتيجي الأوحد

قد  �الأمريكية  �لتامي  جملة  وكانت 
�ملخططات   1991/3/11 يف  ك�صفت 
�الأمريكية �لتي �عتربت منذ �ل�صبعينات 
�لعدو  �لعر�ق  �أن  �لع�رشين  �لقرن  من 
و�ملناف�س  �خلليج  يف  �ملحتمل 
�ال�صرت�تيجي �الأوحد وتعتربه �ملقيا�س 

�لعام لالإعد�د للمو�جهة.
�لعاملية  �ليهودية  �أن  �لوثائق  تثبت 
�الأمريكية  �الإد�رة  ويهود  و�إ�رش�ئيل 
على  رد�ً   1979 عام  منذ  خططو� 
�نعقاد قمة بغد�د �لعربية �لتي دعمها 
�لنظام �لعر�قي للت�صدي لتعميم كمب 
دعم  على  و�لعمل  ومو�جهته  ديفيد 
�الأر��صي  لتحرير  �ل�رشقية  �جلبهة 
خططو�  �لع�صكرية  بالقوة  �لعربية 
وتدمري  �لعر�قي  بالنظام  لالإطاحة 

�لعر�ق ومنجز�ته.
يف  كلري  مايكل  �لربوف�صور  وك�صف 
بحث ن�رشه يف كتاب �ل�صيا�صة �لدولية 
للت�صعينات«  �الأعد�ء  »�صناعة  بعنو�ن: 
�حلرب  وز�رة  �إليه  تخطط  كانت  ما 
حيث   1990 عام  للعر�ق  �الأمريكية 
عر�قي  جندي  يدخل  �أن  قبل  كتب 
قد  �لبنتاغون  »�أن  �لكويت  �إىل  و�حد 
�آذ�ر  مطلع  يف  ��صتعد�د�ته  ��صتكمل 
�لعمالتية  �خلطط  وو�صع   ،1990

لعمليتي  �الأ�صا�صية  �ملفاهيم  و�عتمد 
�ل�صحر�ء،  وعا�صفة  �ل�صحر�ء  درع 
وت�صمن ذلك �نت�صار قو�ت �صخمة يف 
�لكلي على  �العتماد  وقرر  �ل�صعودية. 
و�لوحد�ت  �ل�صاعقة  �جلوية  �لقو�ت 

�ملدرعة لتدمري �لعر�ق وجي�صه«.

حرب اخلليج الثانية

كتاب  يف  كلري  �لربوف�صور  ي�صتنتج 
�خلليج  حرب  �أن  �لدولية  �ل�صيا�صة 
لل�صالح  �الأول  �الختبار  كانت  �لثانية 
�لدول  ونظرية  وفاعليته  �جلديد 
خف�س  ملنع  ومركزيتها  �ملارقة 
�لقو�ت �مل�صلحة �الأمريكية وتزويدها 
لرفع  هادف  جديد  باإح�صا�س 

معنوياتها.
و�أطلق �جلرن�ل �أنتوين زيني يف موؤمتر 
�لقياد�ت �لع�صكرية �لعليا يف �آذ�ر 2000 
�لقيادة  كبار �صباط  نف�صه وعلى  على 
بروقن�صل  م�صطلح  �لعليا  �لع�صكرية 
�الإمرب�طورية  ت�صتخدمه  كانت  �لذي 
عن  ويعرِبرّ  د  يج�صرّ لكي  �لرومانية 
�الأمريكية  �لع�صكرية  �لقيادة  مطامح 
عظمى  �إمرب�طورية  �إىل  �لتحول  يف 
�لرومانية.  �الإمرب�طورية  غر�ر  على 
بها،  �ملعجبني  �أكرث  من  هتلر  وكان 
�لثالث،  �الأملاين  �لر�يخ  �أ�ص�س  لذلك 
�لرئي�س تر�مب وقادته من  �أن  ويعترب 

على  ي�صريون  و�ل�صيا�صيني  �لع�صكريني 
�لرومانية  و�الإمرب�طورية  هتلر  خطى 
�لعامل  على  �الأمريكية  �لهيمنة  لفر�س 

و�أمركته.
�ملتحدة  �لواليات  وتعمل  وعملت 
�لع�صكرية  �لقياد�ت  حتويل  على 
�ملعمورة  �أنحاء  جميع  يف  �ملنت�رشة 
�إىل مندوبني �صاميني مبا�رشين �أو غري 
مبا�رشين كما حدث يف �لعر�ق وبع�س 
دول �خلليج. وهذ� ما ح�صل فعاًل يف 
�آفيغادرنر،  �لعر�ق ومت تعيني �جلرن�ل 
و�صيء �ل�صيت و�لدكتاتور برمير، بعد 
�حلرب �لعدو�نية �لتي قادها �جلرن�ل 
زيد  �أبي  و�جلرن�ل  فر�نك�س  تومي 
و�صان�صيز نيابة عن �لقياد�ت �لع�صكرية 
و�ل�صيا�صية �لتي تعمل خلدمة م�صالح 
و�رشكات  �الأمريكية  �لنفط  �رشكات 
�ليهودية  و�لوبيات  �الأ�صلحة  �صناعة 
�نطالقاً من �لدور �لذي يقومون به يف 
حلل  �لعامل  وع�صكرة  �أمريكا  ع�صكرة 
�خلانقة  �الأمريكي  �القت�صاد  �أزمات 
�ل�صعوب  وحقوق  ثرو�ت  ح�صاب  على 
يف �لبلد�ن �لعربية و�الإ�صالمية وفر�س 
و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لهيمنتني 
�القت�صادية  �لعظمى  �إ�رش�ئيل  و�إقامة 
�الأو�صط  �ل�رشق  م�رشوع  خالل  من 

�لكبري.

�ليهودية �لأمريكية و�شن �حلرب بالأكاذيب على �لعر�ق

اخرتع اليهودي ها�ص ت�سمية 
»الدول املارقة« واأدخلها يف �سلب 

ال�سيا�سة والإ�سرتاتيجية الأمريكية  
القائمة على ا�ستخدام القوة 

والتهديد با�ستخدامها واإ�سعال 
احلروب ال�ستباقية والإطاحة 

بالأنظمة الوطنية لتحقيق 
املخططات وال�سيا�سة اخلارجية 

للوليات املتحدة الأمريكية 
وحتقيق املخططات الإ�سرائيلية 

لتهويد القد�ص وفل�سطني واجلولن 
ولت�سفية ق�سية فل�سطني«.

تقدير موقف

بقلم د.غازي ح�سني

اجلزء 01 
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احلالة الع�سكرية:

 متركز اجلي�ش: يتمركز جي�ش التحرير 
الإ�سرتاتيجية  والأماكن  اجلبال  يف 
يف  ويدخرها  امل�ؤونة  ي�ست�رد   ،
وجميع  الأر�ش  حتت  امل�ست�دعات 
ويختار  اإليها  يحتاج  التي  ال�رضوريات 
 ، للتمركز  الإ�سرتاتيجية  الأماكن 

ومنها  الكافية  باحلرا�سة  ويعززها 
تخرج الدوريات التي تت�جه للعمل 
التالل وال�سحراء لأنها ل تقبل  يف 
�ساحلة  غري  وهي  اجلي�ش  كرثة 
ي�ستطيع  ل  كما  احلربية  للمعارك 
من  اأكرث  فيها  املك�ث  اجلي�ش 
دائما  التنقل  ويتطلب  واحدة  ليلة 
الأف�اج  وتق�م  باللبا�ش  والتنكر 
الكمائن  بن�سب  الأف�اج  ن�سف  اأو 
فيها  يتئمن  التي  الأماكن  يف 
وم�ساحبة  الألغام  ون�سب  العدو 
ليق�م�ا  ال�سيا�سيني  امل�س�ؤولني 
وتبقى  التم�ين،  وجلان  باأعمالهم. 
الأف�اج  بني  م�ستمرة  الت�سالت 

واملراكز اأي القيادة.
اأف�اج  والقرى  املدن  يف  ويتمركز 
بالأعمال  يق�م�ن  الذين  الفدائيني 
الأمر  كان  اإن  اجلماعية  اأو  الفردية 

يتطلب ذلك.
معارك  اجلي�ش  فينظم  اجلبال  يف  اأما 
حامية ال�طي�ش ت�ستغرق ي�ما اأو ي�مني 

على ح�سب ق�ة العدو.
اجلن�د  عدد  بلغ  اجلن�د:  عدد 
احلا�رضين يف ال�لية 6890، والفدائيني 
1870، وامل�سبلني 2965. وترتاوح اأعمار 
يبق من  �سنة. ومل  اجلن�د بني 20 و50 
يف  �سارك�ا  الذين  الأوائل  اجلن�د 
اأغلبهم  لأن  القليل  اإل  الأوىل  املرحلة 
مرتفعة  ومعن�ياتهم  ا�ست�سهد.  قد 
والطاعة للم�س�ؤولني ملم��سة وال�سل�ك 
بينهم ومع ال�سعب جد ح�سن، ويحرتم�ن 

املبادئ الإ�سالمية والتقاليد.
احلا�رضون  امل�س�ؤول�ن  امل�س�ؤول�ن: 
للق�سية  خمل�س�ن  اجلي�ش،  و�سط  يف 
وعلى  الع�سابات  حرب  على  مترن�ا 
الذي  والتكتيك  العدو  مناورات 
ارتباط  وهناك  احلرب،  ي�ستعمله يف 
وال�سعب،  اجلن�د  وبني  بينهم  وثيق 
يظهرون الت�ا�سع وامل�ساواة يف اللبا�ش 
ينق�سهم  اجلن�د.  مع  والعمل  والأكل 
كرثة  ب�سبب  التنظيم  جهة  من  التك�ين 
ي�ستطيع�ن اخلروج من  اجلي�ش كما ل 
اأ�سل�ب  ابتكار  لأجل  الع�سابات  حرب 
تنق�سهم  كما  العدو،  به  ليبغت�ا  اآخر 

اخلربة يف ا�ستعمال الأ�سلحة الثقيلة.
اأما امل�س�ؤول�ن ال�سيا�سي�ن �سعفاء من 
حيث التك�ين ال�سيا�سي الث�ري لي�رضح�ا 
التي  والأهداف  الث�رة  اأ�سباب  للجن�د 
بني  امل�ج�د  والرتباط  اإليها  ترمي 
اأ�س�ست  التي  والغاية  واجلي�ش  ال�سعب 
الف�ائد  ويبين�ن  اجلبهة  اأجلها  من 
البالد،  من  العدو  عليها  يح�سل  التي 
العدو  ومعاملة  واملعادن  كالفالحة، 
احلا�رض  يف  اجلي�ش  ومهمة  لل�سعب. 
من  �سعفاء  وامل�س�ؤول�ن  وامل�ستقبل، 

جهة مقاومة الدعاية ال�ستعمارية التي 
وغريهم  الأهلية  ال�س�ؤون  �سباط  يبثها 
الدعاية  املتخ�س�سني يف  ال�سباط  من 
النف�سية، غري اأن هذا ال�سعف ل يت�سبب 
الروح  بل  ب�سف�فه  العدو  دعاية  يف 
ال�سعب  نف��ش  يف  املتاأ�سلة  الث�رية 
للم�ستعمر  النهائي  والبغ�ش  واجلي�ش 

ق�ست على دعاية العدو.

اأيدي  بني  الأ�سلحة امل�ج�دة  ال�سالح: 
بنادق  وهي:  خمتلفة،  املجاهدين 
اأخما�سي  اأربعيات،  اأ�ستاتي،  ال�سيد، 
بنادق   7.15 اجنليز،  ا�سباعي  اأملان، 
ما�ش فرن�سي، املرتيات ا�ستان، ابرطا 
بقلة،  كربني  اجنليز،  اع�ساري  طاليان، 

اكم��سي ماريكان. 
الر�سا�سات: 24 فرن�سي، ابران اجنليز، 
عيار- الهاون،  مدافع  اجنليز،  ويل�ش 

45-80-81 اأجنليز.
وت�جد كذلك امل�سد�سات، ومفرقعات 

واأنريقا.
م�ج�د  ه�  ما  منها  الأ�سلحة  هذه 
اأ�ستاتي،  مثل  الث�رة  اأول  من 
وا�سباعي  املان،  واربعيات واخما�سي 
ومرتيات  فرن�سي  �ش  ما  اأما  اجنليز. 
دخلت   24 والر�سا�سة  والكربني  ا�ستان 
�سف�ف الث�رة اإما ب�سبب اجلن�د الذين 
غنمها  اأو  العدو،  �سف�ف  من  فروا 
والكمائن  التحرير من املعارك  جي�ش 
على  وا�ست�ىل  خربها  التي  واملراكز 

ذخريتها. 
اإىل  ت�ن�ش  من  دخل  الباقي   واأما 
وهذه  الدوريات،  ب�ا�سطة  اجلزائر 
اأن�اع  اإىل  حتتاج  املتن�عة  الأ�سلحة 
ويعاين  تنا�سبها.  التي  اخلراطي�ش 
يف  كبرية  م�سقة  الآن،  املجاهدون، 
الذخرية احلربية وبالأخ�ش، خراطي�ش 
طليان،  وا�ستاتي  املان،  خلما�سي 
والر�سا�سة  وا�ستان،  ما�ش،  بنادق  اأما 
م�ج�دة  خراطي�سها  البنادق  هذه   ،24
رجال  من  عدد  جند  اإذ  العدو،  عند 
احلركى والق�م ي�سع�ن دائما يف تزويد 
املجاهدين بالذخرية من هذه الأن�اع، 
يق�م  من  املنا�سلني  بع�ش  وهناك 
الأجنبي.  اللفيف  جن�د  من  بال�رضاء 
كما يجب درا�سة م�سكلة ذخرية البنادق 
مثل  ت�ن�ش  من  بعثت  التي  الأخرى 
وغريها  اإجنليز  والع�ساري  لربيطة، 
ذخرية  اإىل  يحتاج�ن  اجلن�د  لأن 

فاإنها  ذخريتها  انقطعت  واإذا  كبرية، 
اجلندي  ويبقى  �سيء  لأي  ت�سلح  ل 
تكن  مل  الق�افل  لأن  ال�سالح،  عدمي 
مثل  املكهرب  اخلط  اجتياز  ت�ستطيع 
بقي  كلها  الأ�سلحة  هذه  ومع  ال�سابق، 
اإىل ال�سالح ب�سبب كرثة  اجلي�ش يحتاج 
يلتحق�ن  الذين  املنا�سلني، وامل�سبلني 
ب�سف�ف اجلي�ش. وقد حت�سنت احلالة 
من  دوريات  تك�ين  ابتداء  منذ 
وبعثها  ال�سالح  من  العزل  اجلن�د 
هذه  اإن  لتت�سلح،  ت�ن�ش  اإىل 
بال�سالح  الداخل  لإمداد  الق�افل 
والذخرية. هذا الإمداد اخلارجي 
العزل  اجلن�د  لأن  جهة  من  اأفاد 
العدو  جي�ش  اإىل  يت�سابق�ن  كان�ا 
واآخرون  بنادقهم  من  ليت�سلح�ا 
ليت�سلح�ا  الكمائن  اإىل  يت�سابق�ن 
باإرادة ق�ية وت�سحية، وملا �سمع�ا 
بالت�سلح اخلارجي �سعفت اإرادتهم 
العدو  من  الت�سلح  حيث  من 
اإىل  الذهاب  يف  يفكرون  و�ساروا 

ت�ن�ش ليتزودوا بال�سالح.

اأ�ساليب احلرب: 

اأ�ساليب  يطبق�ن  املجاهدون  لزال 
يف  وبالأخ�ش  الع�سابات  حرب 
مثل  احلرب  تنا�سب  ل  التي  الأماكن 
الأماكن  يف  واأما  وال�سحراء  التالل 
وهناك  اجلبال.  مثل  الإ�سرتاتيجية 
تدوم  ال�طي�ش  حامية  ومعارك  كمائن 
ي�ما كامال او ي�مني ، كما ينظم اجلي�ش 
هج�ما من�سقا على املراكـز يف م�ست�ى 
املنطقة اأو ال�لية او الناحية يف تاريخ 
واحد و�ساعة واحدة، وتت�اجد يف نف�ش 
واجلن�د  املنا�سلني  من  فرقا  ال�قت 
التي  اأو  الرئي�سية  الطرقات  لتخريب 
تعرقل ن�ساط وحتركات العدو، واأعمدة 
اأن�اع  من  اآخره  اإىل  والكهرباء  الهاتف 
التخريب ، ون�سب الألغام يف املمرات 
وق�افل التم�ين ، وتدريب فدائيني يف 
املدن ليق�م�ا بالأعمال الفردية ورمي 

يق�سدها  التي  احلانات  يف  القنابل 
ال�سباط واجلي�ش ال�ستعماري وغالته، 
�سف�ف  يف  واخل�ف  الرعب  واإدخال 
التحرير  جي�ش  ق�ة  واإظهار  الأوربيني 

والت�سحيات   ، مكان  كل  يف  ون�ساطه 
العمليات  ت�ساعفت  وقد  الالزمة، 
ب�سبب كرثة  الأخرية  احلربية يف املدة 
اإىل  و�سال  اللذان  والذخرية  ال�سالح 
اجلزائر ب�ا�سطة الدوريات والق�افل . 
العدو،  بق�ة  التحرير  جي�ش  فتك  وقد 
جهة  تفتي�سية يف  بعمليات  العدو  وقام 
الهاون  مدفع  �سف�فنا  من  وغنم  باتنة 
عم�مية  �ساحة  يف  وو�سعه   .81 عيار 
جي�ش  جرد  انه  ال�سعب  اإىل  ليظهره 
العملية  وهذه  مدفعه.  من  التحرير 
زادت ق�ة وحما�سا ون�ساطا يف �سف�ف 
ال�سعب اجلزائري لأن العدو كان يق�ل 
بنادق  اأيديهم  بني  الع�ساة  ه�ؤلء  اإن 
هذه  اأدخلت  كما  اإل.  لي�ش  ال�سيد 
العملية الرعب على املدنيني الأوربيني 
عندما �ساهدوا باأنف�سهم مدفع الهاون 
التحريـر ميلك  اأن جي�ش  وحتقق�ا من 

و�سائل الدفاع الع�رضية.

التنظيم الع�سكري احلايل: 

الث�رة  بداية  عند  التحرير  جي�ش  كان 
مك�ن  ف�ج  وكل  اأف�اج،  اإىل  ق�سم  قد 
جماهدا  ع�رضة  اإثني  اإىل  ثمانية  من 
ح�سب  على  الأف�اج  اإىل  ت�ساعفت  ثم 
اأو ما يجمع�نه  ما يغنم�ن من ال�سالح 
من ال�سعب وجتنيد منا�سلني، وكل ف�ج 

ي�سريه م�س�ؤول ونائبه وه� كاتبه.
اإىل  ثم  مناطق  اإىل  الأر�ش  وق�سمت 
م�س�ؤول  يراأ�سها  ناحية  وكل  ن�احي 

حتته ف�ج اأو ف�جان.
وطبقت النظام  ال�لية  تك�نت  وملا 
وه�   1956 اأوت   20 م�ؤمتر  يف  املقرر 
القدمي  التنظيم  اإدخال حت�سينات على 
ب�سبب كرثة اجلن�د الذين يتطلب�ن اإطارا 
ق�يا لي�ستطيع اأن يتغلب على العراقيل 
مع  امل�س�ؤوليات  وتق�سيم  وامل�ساكل 
يف  جديدا  جهازا  واإدخال  حتديدها 
العدو  ق�ة  ليجابه  اجلي�ش  �سف�ف 
ال�سعب  تنظيم  وليت�ىل  و�سيا�سته 
وال�سعب  اجلي�ش  بني  الأعمال  وتن�سيق 
قيادة  حتت  العدو  وم�اجهة 
يتمثل  التنظيم  وهذا  واحدة. 
وجعل  الكتائب  تك�ين  يف 
مالزم  ناحية  كل  را�ش  على 
وعلى  م�ساعدين،  وثالثة  اأول 
وثالثة  اأول  �سابط  املنطقة 
وم�س�ؤول�ن  م�ساعدين، 
�سيا�سي�ن يت�ل�ن تنظيم ال�سعب 
العائلية  املنح  بدفع  والقيام 
اآخره.  اإىل  للفقراء  والإعانات 
لقد ا�ستح�سن اجلي�ش كل هذه 
جي�ش  اأنه  وتاأكد  التنظيمات 

منظم ذو معن�يات مرتفعة.

تنظيم الرقابة: 

قيادة  من  ع�س�ان  يق�م 
كلها  الن�احي  برقابة  املنطقة 
وه�  اأمكن  اإن  �سهرين  كل  يف 
قيادة  من  ع�س�  ويق�م  مدة.  اأق�سى 
�سهر،  كل  يف  الأق�سام  برقابة  الناحية 
مراقبة  ال�سيا�سي  امل�س�ؤول  ويت�ىل 
املجال�ش ال�سعبية والت�سال بال�سعب. 

عند  التحرير  جي�ش  " كان 
بداية الثورة قد ق�سم اإىل 
اأفواج، وكل فوج مكون من 

ثمانية اإىل اإثني ع�سرة جماهدا 
ثم ت�ساعفت اإىل الأفواج على 

ح�سب ما يغنمون من ال�سالح اأو 
ما يجمعونه من ال�سعب وجتنيد 

منا�سلني، وكل فوج ي�سريه 
م�سوؤول ونائبه وهو كاتبه " 

يتمركز  اجلي�ش:  " متركز 
جي�ش التحرير يف اجلبال 

والأماكن الإ�سرتاتيجية ، ي�ستورد 
املوؤونة ويدخرها يف امل�ستودعات 
حتت الأر�ش وجميع ال�سروريات 
التي يحتاج اإليها ويختار الأماكن 

الإ�سرتاتيجية للتمركز ، ويعززها 
باحلرا�سة الكافية ومنها تخرج 

الدوريات التي تتوجه للعمل يف 
التالل وال�سحراء لأنها ل تقبل 
كرثة اجلي�ش وهي غري �ساحلة 

للمعارك احلربية "

اأ�سرت يف العدد املا�سي 
من جريدة الو�سط اإىل اأن 

الدكتور علي تابليت م�سكورا 
قد ن�سر يف ال�سنوات املا�سية 

مقال تاريخيا اعتمد يف 
كتابة حمتواه على توفر 
لديه من وثائق اأر�سيفية 

تعود ملكيتها جلي�ش 
التحرير الوطني، وبالنظر 

لأهمية هذه الوثائق �ساأقوم 
باإعادة ن�سر حمتوى تقرير 

عام حول احلالة الع�سكرية 
وال�سيا�سية التي كانت متر 

بها الولية الأوىل اأعده 
اأع�ساء الولية الأوىل الذين 
كلفوا بالقيام بجولة تفقدية 

يف �سائر مناطق الولية 
وقدموه مبجرد عودتهم من 
اجلزائر اإىل جلنة التن�سيق 

والتنفيذ. 

من وثائق جي�ش التحرير الوطني 02

�لأو�شاع �لع�شكرية و�ل�شيا�شة يف �أور��س �لنمام�شة

بقلم الأ�ستاذ طارق عزيز 
فرحاين.
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�إىل جماد و �سيعرتيك  هنا �ستتحول 
�خلوف من �حلديث و �لبوح باأفكارك 
تكره  �لنف�سية  حلربك  �ست�ست�سلم  و 
�لتجديد وحتى �لقدمي تخ�سى تذكره  
للأمر��ض  فري�سة  �سيجعلك  هذ� 
كالأك�سيثيميا   �أنو�عها  بكل  �لنف�سية 
يكون  �لذي  �ل�سيكو�سوماتي  �ملر�ض 
ت�سبح  و  تعي�سه  �لذي  للكبت  وليد� 
يف  �سور  تكوين  على  قادر  غري  
خيالك ول عن �لتعبري عن �نفعالتك 
ما  غالبا  �لإك�سيثيمي  فالإن�سان   .
مل  نف�سية  م�ساكل  عن  ج�سديا  يعرب 

ي�ستطع �لبوح بها .

ما زال عقلك هنا
ول  تقلق  ل  لتتذمر  د�عي  ل  لكن   
ت�ست�سلم ما ز�ل عقلك هنا و ماز�ل 
و  تتنف�سان  رئتاك  و  ينب�ض  قلبك 
جهازك �لدوري ي�سخ �لدم و جهازك 
�أح�سن  يف  �لغدي  و  فعال  �له�سمي 
حال و �جلهاز �للحايف ل عتب عليه 
بعد  يخذلك  مل  �ملناعي  جهازك  و 
�لتنا�سلي يف  و  �لع�سلي  و  �لهيكلي  و 

�أح�سن تقومي فلما �حلزن �إذ� ؟؟
قد حتزن ل�سيء مل يتم �أو ل�سيء �آخر 
مت و مل يكن يف �حل�سبان قد حتزن 
�أو  لظلم  حتزن  قد  لبنون  �أو  ملال 
لفاجعة حلت بك كن قويا  فالإن�سان 
�أ�سا�سا  لنف�سه  ي�سنع  �لناجح هو من 
عليه  يلقيها  �لتي  �حلجارة  من  ثابتا 
نف�سية  ح�سانة  لنف�سه  ��سنع  �لدهر 
ل  �نت  و  �لتوتر  و  للقلق  ت�ست�سلم  ل 
و  �سحتك  على  ذلك  ��رض�ر  تعرف 

و  �ل�سلبية  فامل�ساعر   , كيانك 
�لنفعالت كالغ�سب و �لكره تعمل 
على تطور هرمونات �لإجهاد ما 
يوؤثر �سالبا على �جلهاز �ملناعي 

و ي�سعفه 
و على �إفر�ز هرمون �لكورتيزول 
�ح�سا�سي�ض  عن  �مل�سوؤوؤل 
و  �لتوتو  و  �لنف�سي   �لإرهاق 
خلطر  يعر�سك  ما  �لإكتئاب 
�لإ�سابة باأمر��ض �لقلب و �لكبد 
و من منكم ل  �ل�رضطان  و حتى 

يعترب �ل�رضطان كابو�سا 
خيبات  و  �لعاطفية   فال�سدمات 
على  توؤثر  �ملثال  �سبيل  على  �لأمل 
يف  �مليلتونني  و�إنتاج  �لعميق  �لنوم 
ملنع  �رضوريا  يعّد  و�لذي  �جل�سم 
و�أ�سا�سيا  �ل�رضطانية  �خلليا  منو 
�أن  كما  �ملناعي.  �جلهاز  �سبط  يف 
ب�سبب  �ملناعة  جهاز  يكبح  �ل�سغط 
�لإجهاد  هرمونات  م�ستوى  �رتفاع 

كالكورتيزول.

جفاف الأدرنالني باجل�سم
ل�سغط عاطفي حاد  �لفرد  فتعر�ض 
ي�سبب  مما  منهكا  يجعله  ومطّول 

و�لكظرية  �لدرقية  للغدة  �إجهاد� 
�لتي  �ملعادن  مل�ستوى  و��ستنفاذ� 
للعمل,  �ملناعي  �جلهاز  يحتاجها 
�ملرتفع  �مل�ستوى  �أن  عن  ف�سل 
�نتهاء  يف  ي�ساهم  �لإجهاد  لهرمون 
�لأدرنالني باجل�سم ما ي�سبب �رتفاعا 
وهو  �لطبيعية  �خلليا  يف  للغلوكوز 
يعمل �أ�سا�سا على حتويله من �خلليا 
�إىل طاقة للج�سم ما يوؤدي �إىل �رتفاع 
�خلليا,  يف  �لغلوكوز  مل�ستوى  حاد 

جمال  �إّل  يرتك  ل  �لذي  �لأمر 
�سيقا للأوك�سجني وهذ� �سبب من 

�أ�سباب �سعف وخمول �لكثريين.

ال�سغط يحّفز منو اخلاليا 
ال�سرطانية  

�خلليا  منو  يحّفز  فال�سغط   
ب�سبب  و�نت�سارها  �ل�رضطانية  
�لإجهاد  هرمونات  ن�سبة  �رتفاع 
�لتي  و�لأدرينالني(  )�لنور�إبينفرين 
ثلثة  لإنتاج  �لورم  خليا  حتفز 

�لنت�سار.  عن  م�سوؤولة  مركبات 
علقة  �إىل   �لإ�سارة  من  بّد  ل  كما 
فيمكن  باملر�ض,  �ل�سخ�سية  منط 
�سمات  يف  ي�سرتكون  لأ�سخا�ض 
�أن  �حلياة  وخرب�ت  �ل�سخ�سية 
مت�سابهة  باأعر��ض  ي�ستجيبو� 
من  �لكثري  و  معنّي  مبر�ض  وي�سابو� 
�أن  �ىل  �أ�سار�ت  �لعلمية  �لأبحاث 
ِب�ِسمات  مرتبطة  �لُع�سوية  حة  �ل�سّ
يجري  ما  و�أن  و�أنو�ِعها  �ل�ّسخ�سية 
يوؤّثر  قد  �لإن�سان   تفكري  يف  عادًة 

�سبيل  فعلى  �ل�سحية..  �سلوكياته  يف 
�مُلنفتحة   �ل�سخ�سية  تتمّتع  �ملثال 
غريها   من  �أقوى  مناعٍة  بنظام 
وقدرٍة �أعلى على مقاومة �للتهابات 
�أ�سحابها  يحمي  قد  وهذ�  و�لعدوى 
�لفريو�سية  باللتهابات  �لإ�سابة  من 

كالربد و�لزكام.
ويتمّيز �أ�سحاُب �ل�ّسخ�سية �لنطو�ئية 
باللجوء للعزلة وقلة �لجتماعية, مما 
للإ�سابة  ُعر�سًة  �أكرث  يجعلهم  قد 
بع�ض  بح�سب  �ملز�ج  با�سطر�باِت 
�ملناعي  جهازهم  يتاأّثر  كما  �لآر�ء, 
غريهم  من  �أكرث  ويتعّر�سون  �سلْباً 
للعدوى, لكن يبدو �أنهم �أكرث �حتمالً 

للحرمان من �لنوم, نظر�ً مل�ستويات 
�إثارٍة �أعلى يف ق�رضة �لدماغ لديهم.

ال�ّسخ�سية الرنج�سية

�لرنج�سية,  �ل�ّسخ�سية  �أ�سحاب  �أّما 
حّب  يف  بالإفر�ط  يتمّيزون  �لذين 
�لذ�ت على ح�ساِب م�ساعر �لآخرين, 
قبيح,  ب�سكٍل  غريهم  و��ستغلل 
لأمر��ض  للتعّر�ض  �أكرث  فيميلون 

فرط  نتيجة  و�ل�رض�يني,  �لقلِب 
عالية  مل�ستويات  �أع�سائهم  تعّر�ض 
)كالكورتيزول(  �لتوّتر  هرمونات  من 

ب�سورٍة م�ستمرة.
 ومييل �مُلتفائلون �إىل �لنظر للن�سف 
ويعتمدون  �لكاأ�ض,  من  �مُلمتلىء 
تعاملتهم  يف  �لإيجابية  �لنظرة 
ُم�ستقبًل  ويتخّيلون  و�أفكارهم, 
�أجمل, وهذ� ب�سكٍل عام يُ�ساعد يف 
�لقلب وخطِر  �أمر��ض  �حلماية من 
ُمرتبٌط  ذلك  ولعّل  �مُلبكرة,  �لوفاة 
�ل�سخ�سية  �أ�سحاب  باتباع 
�سحي  حياٍة  منط  �ملتفائلة 
)كالريا�سة �لبدنية( مما يحّد 
يف  �للتهابات  م�ستويات  من 

�أج�سادهم.
ويبدو �أن �ل�سخ�سية �لت�ساوؤمية 
�مُلفرط,  �لمتعا�ض  ذ�ت 
�لهتمام  بقلّة  ُمرتبطٌة 
�لعامة,  حة  �ل�سّ بو�سائل 
و�سعِف �للتز�م بتناول �لغذ�ء 
�ل�سحي و�لعلجات �لدو�ئية, 
با�سطر�بات  للإ�سابة  وعر�سٌة 
يبدو  �أخرى,  جهة  من  لكن  �لنوم, 
�لذين  �لت�ساوؤمية  �لنظرة  ذوي  �أن 
�أكرث  هم  �لنتائج,  �أ�سو�أ  يتوّقعون 
ويعي�سون  ب�سّحتهم  �هتماماً 
لأخذهم  نظر�ً  غريهم,  من  �أطول 
�لأمر��ض  �سّد  �لحتياطات 
جتّنب  على  وحر�سهم  و�حلو�دث, 
وهو  �ل�سيئة,  �ل�سحية  �ل�ّسلوكيات 
�لت�ساوؤم  و�سف  عليه  يُطلق  قد  ما 

�لإيجابي.

ال�سخ�سية الندفاعية 
املُتهّورة  

�لندفاعية  �ل�سخ�سية  وتتمّيز 
ن�ساطات  يف  بالتوّرط  �مُلتهّورة  
غرِي �سحية مثل �لتدخني �مُلفرط, 
و��ستهتار  بطي�ض  �ل�سيارة  وقيادة 
�ملو�د  و�إدمان  �لكحول  وتناول 
حّبها  من  �لرغم  وعلى  �ملخّدرة 
للظهور و�لبقاء يف مركز �لهتمام, 
و�نفعاليٍة  ب�سطحيٍة  تتمّيز  �أنها  �إل 

متذبذبة.
�لَعد�ئية,  �ل�سخ�سية  �أ�سحاب  �أما 
فلديهم فائ�ٌض كبري من �لغ�سب 
خطر  من  يرفع  مما  �لنف�سي, 
�لن�سفي,  د�ع  بال�سّ �إ�سابتهم 
��سطر�بات  من  ومعاناتهم 
�ملَر�سي,  و�ل�رّضه  �له�سم 
�لقلب  �رض�يني  و�أمر��ض 
ومر�ض  �لدم  �سغط  و�رتفاع 

ّكري من �لنوع �لثاين. �ل�ُسّ
هنا تدرك �أن �سحتك �جل�سدية 
�لنف�سية  ب�سحتك  مرهونة 
تكر�ر  عن  توقف  و  �جابيا  كن 
�أنا  فا�سل  �أنا  �ل�سلبية  �لألفاظ 
ترى  لن  �لطريقة   فبهذه  تعي�ض 
�ل�سعادة…  �إىل  يوؤدي  طريق  �أي 
 .. كفكرة  تعمم  تقولها  جملة  وكل 
�إطار  يف  وت�سعك  عك�سها  وحتذف 
�ل  يقيدك يف عقلك... �نتبه لكل �سوؤ
�أو معلومة ت�سلك  �أو خرب  يقال لك 
وقر�رك  عقلك  ي�سلبك  قد  فاإنه   ,
�لت�ساوؤم   فيك  يزرع  و  وقناعاتك 
�لإنفعايل يف  بالذكاء  �لتحلي  عليك 

مو�جهة �ملو�قف .

ال فرتا�ض امل�سبق

 و�أخطر من ذلك , �إطار �لتوقعات �أو 
بال فرت��ض �مل�سبق وهو  يعرف  ما 
بالعمل  �لبدء  قبل  لنف�سك  ماتقوله 
�مل�سبقة  �لأ حكام  �مل�رضوع...  �أو 
وتعيق كل خطو�تك... قد تدمرك 
�أعرف  �أنا  لنف�سك مثلآ :  تقول  كاأن 
هذ�  �سيف�سل...  �ملو�سوع  هذ�  �أن 
�إطار يجعلك ل  ترى �إل  ما ي�ساعدك 
على  قدرتك  فت�سبح  �لف�سل  على 
عالية  حياتك  يدمر  ما  مل حظة 
جد�ً...! �ل عتقاد�ت �أقوى ما يقيد 
�لنا�ض... كل �عتقاد م�سبق هو قيد 
وهذه �ل عتقاد�ت قد �أ�سبحت عند 
�رضب  مثل   , �لعاد�ت  من  �لبع�ض 
فل    ... �مللب�ض  �أوتغيري  �لقهوة 
ي�ستطيع �ساحبها �أن يتحرر من هذه 
�لقيود ب�سهولة لأنه جعل منها جزء 
ل يتجز�أ من م�ستقبله و حا�رضه و 
كاأنه ي�سنع �لف�سل بيده و ي�سعى له  
لكن حني حت�سل �لنتيجة و يتج�سد 
و  �حلزن  موجة  يدخل  توقعه  ما 
�لعزلة �أنظر للحياة بطريقة �يجابية  

كن جميل ترى �لوجود جميل  

هناك فرتات �ستجد فيها  
نف�سك يف حالة مل تكن 

تتوقعها وجتعلك ت�سعر اأن 
ال�سغوط مالأت عقلك و كل 

البواب اأُغلقت يف وجهك 
و �ست�سعر اأن العامل كله 

�سدك �ست�سعر باأن الأمل و 
الوجع قد ا�ستوطنا روحك 
. احلياة كلها قد حتطمت 

, اختفت جميع الألوان 
و مل يبقى �سوى اللون 

الأ�سود , تكره اخلروج و 
روؤية وجوه الب�سر البائ�سة 

, ت�ستوطن غرفتك التي 
اأ�سبحت عاملك الوحيد .  
حت�ض اأن اأجزائك متناثرة 

و باأنك فقدت كل �سيء 

            فخ هيكيكوموريا

 �لذ�ت و تاأزمها  .. بو�بة �لأمر��ض �لنف�سية  

اخلاليا  منو  يحّفز  " ال�سغط 
ال�سرطانية  وانت�سارها ب�سبب 

ارتفاع ن�سبة هرمونات الإجهاد 
)النوراإبينفرين والأدرينالني( 
التي حتفز خاليا الورم لإنتاج 

ثالثة مركبات م�سوؤولة عن 
النت�سار "

�ستجد  فرتات  " هناك 
فيها  نف�سك يف حالة مل تكن 

تتوقعها وجتعلك ت�سعر اأن 
ال�سغوط مالأت عقلك و كل 
البواب اأُغلقت يف وجهك و 

�ست�سعر اأن العامل كله �سدك 
�ست�سعر باأن الأمل و الوجع قد 

ا�ستوطنا روحك " 

الأخ�سائية النف�سانية 
العيادية :هابط ملعيد



الأحد 09 اأوت   2020  املوافـق  لـ 19 ذو احلجة   1441ه ريا�ضة10

عي�شة ق.

�شباب  اجلار  احتفاالت  بعد 
باللقب  بالتتويج  بلوزداد 
بنف�س  الوطنية  للبطولة  ال�شابع 
الطريقة، وكان اأن�شار املولودية 
عند املوعد املحدد من خالل 
اأ�شطح  التواجد بعدد كبري على 
ال�رشفات  ومن  العمارات 

يف  خا�شة  باحتفاالت  للقيام 
بالدنا  بها  متر  ا�شتثنائية  فرتة 
ب�شبب انت�شار وباء كورونا ومنع 
التجوال يف ال�شارع، االأمر الذي 
املالذ  العمارات  ا�شطح  جعل 
القيام  اأجل  لل�شباب من  الوحيد 
على  تعودوا  الذي  بالكاراكاج 
االأعوام  خالل  به  االحتفال 
بباب  كيتاين  �شاحة  يف  االأخرية 

اللونني  حمبو  يرتك  ومل  الواد. 
االأحمر واالأخ�رش موعد ال�شابع 
وانه  خا�شة  عاديا،  مير  اأوت 
احتفال  واحدة  ب�شنة  ي�شبق 
مبئوية  العا�شمي  النادي 
تاريخ 7  التي جرت يف  تاأ�شي�شه 
االأحياء  كانت  اأين   ،1921 اأوت 
واملعروفة  العريقة  ال�شعبية 
املوعد  يف  للمولودية  بوالئها 

الق�شبة،  الواد،  باب  غرار  على 
�شيدي  النعجة،  عنب  القبة، 
خاللها  اأقدم  وغريها،  مو�شى 
كبري  عدد  اإ�شعال  على  ال�شباب 
وبكميات  النارية  االألعاب  من 
غفرية يف �شورة توؤكد االرتباط 
املنا�رش  يجمع  التي  الوثيق 
اجلزائري مع الكرة امل�شتديرة.

احتفل اأن�ش�ر فريق مولودية اجلزائر �شهرة اول اأم�س بذكرى ت�أ�شي�س الفريق 99 والتي تعّودوا 
على اإحي�ئه� يف ت�ريخ ال�ش�بع اأوت من كل ع�م، حيث حتّولت  �شم�ء الع��شمة اإىل اللون الأحمر من 
خالل اإقدام امل�شجعني على القي�م بك�راك�ج رائع عرب خمتلف بلدي�ت الع��شمة املعروفة بت�شجيع 

عميد الأندية اجلزائرية، وذلك من خالل الإقدام على اإ�شع�ل عدد كبري من الألع�ب الن�رية 
التي ك�نت ب�أعداد كبرية، جعلت الع��شمة زاهية لليوم الث�ين على التوايل

جرت عرب خمتلف اأحي�ء الع��شمة

اأن�ضار العميد يحيون الذكرى 99 لتاأ�ضي�س النادي بكاراكاج عاملي

اأَنّ  اإيطايل  �شحفي  تقرير  د  اأَكّ
رونالدو،  كري�شتيانو  الربتغايل 
جوفنتو�س  نادي  وهداف  جنم 
حالة  عليه  ت�شيطر  الاليطايل 
خروج  بعد  الغ�شب،  من  �شديدة 
فريقه من مناف�شات دوري اأبطال 
"توتو  �شحيفة  وذكرت  اأوروبا، 
ي�شيطر  رونالدو  اأَنّ  �شبورت"، 
بالغ�شب  ال�شعور  لي�س  عليه 
فقط، بل اإنه ال ي�شدق ما حدث، 

خروج  بعد  كبري،  باإحباط  وي�شعر 
ع�رش  ال�شاد�س  دور  من  اليويف 
واأ�شافت،  االأبطال،  دوري  من 
بدوري  فاز  الذي  كري�شتيانو،  اأَنّ 
اأبطال اأوروبا 5 مرات غا�شب من 
بالده  يف  اللعب  على  قدرته  عدم 
مناف�شات  واأن  خا�شة  الربتغال، 
ل�شبونة  يف  �شت�شتكمل  البطولة 
بداية من دور ربع النهائي، ولفتت 
اإحباط رونالدو  اأَنّ  اإىل  ال�شحيفة، 

وعدم ت�شديقه خروج فريقه، ياأتي 
مل  الذي  ليون  من  اإق�شائه  ب�شبب 
واحدة  ر�شمية  مباراة  �شوى  يلعب 
يف اآخر 5 اأ�شهر. يذكر اأن رونالدو 
اأول  ليون  �شجل هدفني يف �شباك 
اأم�س، يف املباراة التي انتهت بفوز 
اليويف 2-1، اإال اأن ليون تاأهل لربع 
يف  ذهاًبا  فوزه  ب�شبب  النهائي؛ 

فرن�شا 0-1.
ق.ر.

يتوجه نحو رف�شه يف ظل اهتم�م ليفربول بخجم�ته

فيرنبات�ضي مهتم بالتعاقد مع ماندي

اجلزائري  الدويل  الالعب  يوا�شل 
عي�شى ماندي يف لفت انتباه االندية 
معه  التعاقد  اأجل  من  االأوروبية 
ال�شيفية  التحويالت  فرتة  خالل 
يتواجد على  واأنه  احلالية، خا�شة 

بعد اأيام الإنهاء م�شواره الكروي مع 
ناديه احلايل ريال بيتي�س اال�شباين 
رغم اأنه ال يوال مرتبطا معه بعقد 
ميتد مو�شما اإ�شافيا اإال اأن رف�س 
ماندي متديد العقد ملوا�شم اأخرى 
ب�شبب عدم التو�شل اإىل اتفاق مع 
جعله  االأندل�شي  النادي  م�شوؤويل 
الرحيل نحو خو�س جتربة  يف�شل 
بعدما  اآخر،  فريق  مع  جديدة 
�شفوف  يف  موا�شم  اأربعة  اأم�شى 
ناديه  من  قادما  بيتي�س  ريال 

ال�شابق ملعب رمي�س الفرن�شي.
املوقع  ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف 
الرتكي  �شبور"  "اأتركيا  االلكرتوين 

للمنتخب  املحوري  املدافع  ان 
اهتمام  �شمن  يتواجد  الوطني 
التي  فرنبات�شي  فريق  اإدارة 
حمل  اأجل  من  اإقناعه  اإىل  ت�شعى 
يف  جتربة  وخو�س  فريقها  األوان 
خا�شة  املمتاز،  الرتكي  الدوري 
واأن م�شوؤويل فرنبات�شي ي�شعون اإىل 
تدعيم اخلط اخللفي للت�شكيلة من 
حموري  مدافع  مع  التعاقد  خالل 
هدفهم  ماندي  وو�شعوا  قوي، 
اخلري  اأن  اإال  ا�شتقدامه،  اأجل  من 
يبقى من امل�شتبعد اأن يوافق على 
العر�س ويلعب يف تركيا، خا�شة اإذا 
بااللتحاق  ا�شمه مرتبط  ان  علمنا 

الكبرية،  االأوروبية  االأندية  باأحد 
خا�شة واأن التقارير االإعالمية يف 
ا�شبانيا واجنلرتا تربطه باالن�شمام 
اإىل كتيبة املدرب االأملاين يورغن 
اإدارة  اهتمام  ظل  يف  كلوبن 
والتي  بخدماته  ليفربول  نادي 
يف  �رشعت  امل�شادر  نف�س  ح�شب 
نظريتها  مع  ر�شمية  مفاو�شات 
عر�شها  وقدمت  بيتي�س  ريال  يف 
املفاو�شات  ان  اإال  االأول،  املايل 
بع�س  وتبقى  جارية  التزال 
التفا�شيل تف�شل عن اإعالن حتويل 

ماندي اإىل ت�شكيلة "الريدز".
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  تاهل 
ربع  الدور  اإىل  حمرز  ريا�س 
النهائي من مناف�شة رابطة اأبطال 
فريقه  رفقة  جنح  بعدما  اأوروبا، 
يف  االجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت 
جتاوز عقبة العمالق امللكي ريال 
والتاأهل  بنجاح  اال�شباين  مدريد 
على ح�شابه اإىل الدور املقبل من 
العجوز،  للقارة  القارية  امل�شابقة 
اأين كرر املان �شيتي الفوز بنف�س 
املدرب  اأ�شبال  على  النتيجة 
زيدان  الدين  زين  الفرن�شي 
قبل  فعلوا  مثلما  لواحد  بهدفني 
جائحة كورونا وتوقف املناف�شات 
يف  اأمامهم  لعبوا  عندما  الكروية 
على  النهائي  ثمن  الدور  ذهاب 
ملعب �شانتياغو برنابيو بالعا�شمة 
املباراة  و�شجلت  مدريد، 
ميدان  اأر�شية  على  لعبت  التي 
قائد  م�شاركة  عدم  "االحتاد" 
اأبعده  بعدما  الوطنية  الت�شكيلة 
غوراديوال  بيب  اال�شباين  املدرب 
وف�شل  االأ�شا�شية  الت�شكيلة  من 
اأين  اإجال�شه على دكة االحتياط، 
التي  املقابلة  اأطوار  كامل  تابع 
يلعب منها اي دقيقة، بعدما ف�شل 
عليه زميله االجنليزي فيل فودين 

الهجوم  خط  ثالثي  �شكل  الذي 
رفقة الربازيلي غابرييل خي�شو�س 
رحيم  االآخر  االجنليزي  والدويل 
�شرتلينغ، ورغم اأن فودين مل يكن 
يف يومه وقدم اأداء �شعيفا خا�شة 
فر�س  عدة  ت�شييع  خالل  من 
ان  اإال  ال�شباك،  اأمام  تهديفية 
جتاهله  وا�شل  الكتالوين  املدرب 
عليه  وف�شل  تلم�شان  مدينة  البن 
الالعب الربتغايل برماردو �شيلفا 
من اأجل خالفة فودين يف ال�شوط 

الثاين.
ح�شام  مواطنه  حمرز  ويواجه 
من  النهائي  ربع  بالدور  عوار 
امل�شابقة االأوروبية املقرر ال�شبت 
الربتغالية  بالعا�شمة  املقبل 
ل�شبونة، والتي �شتكون قمة بنكهة 
جزائرية، بعدما �شنع عوار وناديه 
الفرن�شي املفاجاأة  ليون  اأوملبيك 
اإق�شاء نادي جوفتو�س  من خالل 
كري�شتيانو  الربتغايل  جنمه  رفقة 
اإىل  ح�شابه  على  وتاأهل  رونالدو 
املباراة  تلعب  النهائي، حيث  ربع 
وب�شيغة  الواحد  اللقاء  نظام  يف 
الفائز  ويتاأهل  املبا�رش،  االإق�شاء 

اإىل املربع الذهبي.
عي�شة ق.

ينطلق من التف�و�س مع الكوادر وربط الت�ش�لت ب�مل�شتقدمني اجلدد

عنرت يحي يلتحق اليوم باأر�س الوطن لل�ضروع يف مهامه

الريا�شي  املدير  اليوم  يلتحق 
بالفريق  العا�شمة  احتاد  لنادي 
مهامه  يف  ال�رشوع  اجل  من 
له  �شبق  بعدما  ر�شمية،  ب�شفة 
يربطه  الذي  العقد  على  التوقيع 
�رشكة  تو�شلت  بعدما  بالفريق 

ا�شهم  اأغلبية  مالكة  "�شريبور" 
النادي العا�شمي اإىل االتفاق معه 
من اأجل تويل م�شوؤولية امل�رشوع 
على  له  جتهز  الذي  الريا�شي 
املدى املتو�شط، خا�شة بالرتكيز 
على التكوين الذي �شيكون هدف 
التح�شري  اأجل  من  الطرفني 
للم�شتقبل واإعداد فريق تناف�شي، 
اإدارة  اأعلنت  ال�شدد  هذا  ويف 
يحي  عنرت  ان  هادي  الغني  عبد 
ي�شل اليوم يف رحلة جوية عادية 
اجلزائرية  اجلوية  للخطوط 

العليا  ال�شلطات  برجمتها  التي 
اجلزائريني  الرعايا  اإجالء  من 
العالقني عرب خمتلف دول العامل، 
اأين يلتحق عنرت يحي اليوم �شمن 
م�شافرين  ت�شم  عادية  رحلة 
عاديني اإىل جانب العالقني، حيث 
ينتظر ان ي�رشع املدير الريا�شي 
الوطن  باأر�س  عمله  يف  اجلديد 
الغد، رغم ان املعني  ابتداء من 
توقيعه  منذ  مهامه  يف  انطلق 
يف  �شكناه  مقر  من  العقج  على 
غلى  تو�شل  الذي  وهو  فرن�شا، 

االتفاق مع الطاقم الفني اجلديد 
الذي �شوف ي�رشف على تدريب 
ت�شكيلة اأبناء "�شو�شطارة" حت�شبا 
بقيادة  املقبل  الكروي  للمو�شم 
فران�شوا  الفرن�شي  املدرب 
خالل  ومن  حيث  �شيكوليني، 
عرب  ن�رشته  الذي  االإدارة  بيان 
التوا�شل  موقع  على  ح�شابها 
فاإن  "فاي�شبوك"  االجتماعي 
اأع�شاء  بقية  رفقة  التحاقه 
لن  امل�شاعد  الفني  طاقمه 
خا�شة  يحي  عنرت  رفقة  يكون 

تاريخ  حتديد  بعد  يتم  مل  واأنه 
الريا�شية  الن�شاطات  ا�شتئناف 
عدم  خالل  من  منها  والكروية 
ال�شوء  بعد  العليا  ال�شلطات  منح 
اإىل جو  الالعبني  لعودة  االأخ�رش 
للمو�شم  والتح�شري  التدريبات 

الكروي اجلديد.
االأوىل  املهمة  تكون  و�شوف 
طاولة  على  اجللو�س  يحي  لعنرت 
الفريق  كوادر  رفقة  املفاو�شات 
اجل  من  للت�شكيلة  احلاليني 
ويف  م�شتقبلهم،  يف  احل�شم 

امني  حممد  احلار�س  مقدمتهم 
بعد  يتبني  مل  الذي  زمامو�س 
عدمه،  من  الفريق  مع  بقائه 
قائمة  يف  احل�شم  جانب  اإىل 
امل�رشحني واالأ�شماء امل�شتهدفة 
من اجل التعاقد معها، والتفاو�س 
املحلية  البطولة  من  العبني  مع 
بالتن�شيق  االإدارة  الذين و�شعتهم 
العمل  اأجل  رفقة عنرت يحي من 
قمي�س  بحمل  اإقناعهم  على 

االحتاد املو�شم القادم.
عي�شة ق.

اكتفى مبت�بعة قمة م�ن�ش�شرت �شيتي وري�ل 
مدريد من دكة الحتي�ط

حمرز يتاأهل اإىل ربع نهائي 
رابطة االبطال ويالقي عوار

كري�ضتيانو ال ي�ضدق االإق�ضاء من رابطة اأبطال اوروبا
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مدرب  المبارد  فرانك  قال 
من  واثق  غري  اإنه  ت�سيل�سي 
املخ�رضم  اجلناح  ا�ستمرار 
املو�سم  يف  ناديه  مع  ويليان 
�سعور  يتوقع  ال  لكنه  املقبل، 
كبرية  اأمل  بخيبة  طرف  اأي 
الربازيلي،  الالعب  رحل  اإذا 
وذكرت و�سائل اإعالم بريطانية 
االنتقال  من  يقرتب  ويليان  اأن 
اإىل اجلار اللندين اآر�سنال، بناء 
اأعوام  ثالثة  ملدة  عقد  على 
احلايل  ناديه  عر�ض  اأن  بعد 
لعامني  االرتباط  متديد  عليه 
فقط وهو ما مل يعجبه، وينتهي 
عاما   31 البالغ  ويليان  عقد 
انتهاء  مع  ت�سيل�سي  مع  احلايل 

م�سرية فريق المبارد يف دوري 
املو�سم،  هذا  اأوروبا  اأبطال 
وقال المبارد لل�سحفيني: »لي�ض 
رحيل  عن  حمددة  اإجابة  لدي 
ويليان اأو ا�ستمراره، الأنه العب 
يف فريقنا يف الوقت احلايل، ال 

من  اأمل  بخيبة  لل�سعور  جمال 
ذلك«،  جراء  طرف  اأي  جانب 
واأ�ساف املدرب »بالتاأكيد نحن 
ن�ستطيع  ما  كل  بذلنا  كفريق 
وعالقتي  له  االأمور  لتو�سيح 
معه جيدة، لن اأ�سعر بخيبة اأمل 
اإذا رحل بالفعل«، واأردف »لعبت 
ك�سخ�ض  رائع  ودربته، هو  معه 
وكالعب، وهذا هو �سعوره جتاه 
ت�سيل�سي، لكني ال اأريد اأن ي�سعى 
اأحد للبحث عن مواقف �سلبية 
الأن النادي ت�رضف ب�سورة طيبة 
متاما«. واأحرز ويليان 63 هدفا 
يف  للتهديف  فر�سة   62 و�سنع 
�سفوف  يف  لعبها  مباراة   339

ت�سيل�سي.

اجلديد  املو�سم  �سينطلق 
للدوري االأملاين لكرِة القدم يف 
18 �سبتمرب املقبل مبواجهة بني 
البطل بايرن ميونيخ و�سالكه يف 
ال�ستوية  العطلة  �ست�ستمُر  حني 
للبطولة 11 يوماً فقط، يف اإطار 
البطولة  على  القائمنَي  �سعي 

ظل  يف  االأو�ساع،  لتنظيم 
ال�سحية  االأزمة  تاأثري  ا�ستمرار 
وقالت  »كورونا«،  لوباِء  العاملية 
اإن  االأملاين،  الدوري  رابطة 
�سالكه  �سيواجه  ميونيخ  بايرن 
املو�سم،  افتتاح  مباراِة  يف 
البافاري  الفريُق  تاأهَلّ  اإذا  لكن 

اأوروبا  اأبطال  دوري  لنهائي 
اأوت   23 يف  اإقامتـُه  املقررِة 
اجلاري، فاإنه �سيُمنُح ب�سعة اأيام 
واال�ستعداد،  للراحِة  اإ�سافية 
دورمتوند  بورو�سيا  و�سيبداأ 
بورو�سيا  مع  مبواجهة  املو�سَم 

مون�سنغالدباخ.

فاران  رافاييل  الفرن�سي  حّمل 
نف�سه  مدريد،  ريال  مدافع 
دوري  من  فريقه  خروج  م�سوؤولية 
�سيتي،  مان�س�سرت  اأمام  االأبطال 
من  البطولة  مدريد  ريال  وودع 
الدور ثمن النهائي عقب خ�سارته 
�سيتي  مان�س�سرت  اأمام  اأخرى  مرة 
ال�سيتي  �سجل  حيث   ،1-2 بنتيجة 
هدفيه من خطاأين قاتلني لفاران، 

وقال فاران يف ت�رضيحات ل�سحيفة 
»هذه  املباراة:  عقب  »ماركا« 
الهزمية تقع على عاتقي، علي اأن 
اأحتمل امل�سوؤولية«، واأ�ساف: »لقد 
اأعددنا للمباراة ب�سكل جيد للغاية، 
واأنا  اأخطائي كلفتنا اخلروج،  لكن 
يف  زمالئي  على  للغاية  حزين 
اأن  بالذكر  اجلدير  االآن«.  الفريق 
ربع نهائي امل�سابقة بعد اأن اأطاح مان�س�سرت �سيتي �سيالقي ليون يف 

االأخري بجوفنتو�ض.

على  املتناف�سني  قائمة  خلت 
الدوري  يف  االأف�سل  جائزة 
اأ�سماء  من  املمتاز  االإجنليزي 
حممد  امل�رضي  اأبرزها  المعة 
الدوري  وو�سيف هداف  �سالح 
مان�س�سرت  ومدرب  اأوباميانغ 
وجاءت  غوارديوال،  بيب  �سيتي 
الختيار  املخت�رضة  القائمة 
الدوري  يف  العب  اأف�سل 
االإجنليزي املمتاز غريبة بع�ض 
ال�سيء، اإذ غاب عنها الهولندي 
فان دايك مدافع ليفربول رفقة 
�سالح  حممد  امل�رضي  زميله 
وكذلك و�سيف هداف امل�سابقة 

الغابوين اأوباميانغ جنم اأر�سنال، 
املخت�رضة  القائمة  و�سمت 
وقائده  اأرنولد  ليفربول  ظهري 
الهجومي  واجلناح  هندر�سون 
اإ�سافة  مانيه  �ساديو  ال�سنغايل 

�سانع  بروين  دي  البلجيكي  اإىل 
وبوبي  �سيتي  مان�س�سرت  األعاب 
اإنغز  وداين  برينلي  حار�ض 
وهداف  �ساوثهامبتون،  مهاجم 
فاردي.ويف  جيمي  امل�سابقة 
ا�سم  غياب  كان  ال�سياق  ذات 
االإ�سباين بيب غوارديوال مدرب 
مان�س�سرت �سيتي و�سيف الدوري 
�سمت  اإذ  االأبرز،  هو  املمتاز 
الأف�سل  املخت�رضة  القائمة 
المبارد  فرانك  من  كل  مدرب 
ت�سيل�سي واالأملاين يورغن كلوب 
ليفربول ورودجرز لي�سرت �سيتي 

وكذلك ويلدر �سيفلد يونايتد.

مان�س�سرت  مدرب  غوارديوال  بيب  اعرتف 
ريال  على  الفوز  حقق  فريقه  باأن  �سيتي، 
مدريد يف اإياب ثمن نهائي م�سابقة دوري 
املناف�ض،  اأخطاء  بف�سل  اأوروبا  اأبطال 
وارتكب مدافع ريال مدريد رفاييل فاران 
مرمى  دخول  يف  ت�سببتا  قاتلتني  هفوتني 
�سرتلينغ  رحيم  �سجلهما  هدفني  فريقه 
اإىل  �سيتي  ليتاأهل  جي�سو�ض،  وغابريال 
بالنتيجة  ذهابا  فوزها  بعد  النهائي  ربع 
ت�رضيحات  يف  غوارديوال  وقال  ذاتها، 
انتهاء  عقب  �سبورت«  تي.  »بي.  ل�سبكة 

اللقاء: »خلقنا العديد من الفر�ض و�سجلنا 
اإقناعهم  حاولنا  لهم،  اأخطاء  من  هدفني 
اأمام  �سهال  يكن  مل  ذلك  لكن  بالهجوم، 
�سيتي  مان�س�سرت  واعتمد  الفريق«،  هذا 
من  العايل  ال�سغط  ممار�سة  طريقة  على 
ما  وهو  مدريد  ريال  دفاع  اإرباك  اأجل 
غوارديوال:  قال  ذلك  وعن  فعال،  حدث 
ننجح  اأحيانا  االأمر،  هذا  فعل  »نحاول 
قمنا  عام  ب�سكل  ننجح،  ال  اأخرى  واأحيانا 
بعمل جيد«، واأ�ساف: »مل نكن نتوقع بعد 
ال�سوط  اأهداف،  باأربعة  التقدم  30 دقيقة 

الثاين خلقنا فر�سا، الالعبون كلهم قاموا 
بعمل مذهل، ال�سوط االأول لعب اجلناحان 
يف العمق اأكرث، كان هذا خطاأ من جانبي، 
وكنا  الثاين  ال�سوط  يف  االأمر  �سححنا 

اأف�سل«.
على  الفوز  اأهمية  عن  غوارديوال  وحتدث 
فزنا  مهم،  فوز  »اإنه  بقوله:  مدريد  ريال 
يخ�رض  مل  زيدان  اأن  رغم  مرتني،  عليهم 
اأي مباراة من قبل يف االأدوار االإق�سائية«، 
واأردف: »ت�ستطيع روؤية الهدوء وال�سخ�سية 
التي يلعب الفريق بها، اإنه فريق جيد، نحن 

االأبطال،  دوري  بلقب  الفوز  هنا ملحاولة 
اإنها خطوة واحدة، اإذا اآمنا باأن الفوز كاف 
فاإن هذا �سيثبت كم نحن فريق �سغري، اإذا 
الفرق  تخطي  عليك  باللقب  الفوز  اأردت 
احلديث  غوارديوال  ين�ض  ومل  الكبرية«، 
عن ليون مناف�سه املقبل يف ربع النهائي، 
اال�ستك�ساف  طاقم  مع  »حتدثت  وقال: 
يتوجب  باأنه  واأخربوين  ليون  عن  لدي 
لهذه  للتح�سري  اأيام   8 لدينا  احلذر،  علي 
ذلك  وبعد  بالفوز  �سن�ستمتع  املباراة، 

�سنفكر مبواجهة ليون«.

اإىل  االإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  تاأهل 
ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا بتكرار 
ريال  �سيفه  على  ام�ض  اأول  فوزه  
مدريد االإ�سباين 2-1 �سمن اإياب ثمن 
تفوق  بعدما  امل�سابقة  من  النهائي 
و�سجل  عينها،  بالنتيجة  ذهاباً  عليه 
االإجنليزي  الدويل  �سيتي  ملان�س�سرت 
الربازيلي  والدويل  �ستريلينغ،  رحيم 
على  وقع  فيما  جي�سو�ض،  غابرييل 
الفرن�سي  الوحيد  مدريد  ريال  هدف 
�سيتي خطاأين  وا�ستغل  بنزمية،  كرمي 
رافاييل  امللكي  الفريق  مدافع  من 
اإطالقاً  يومه  يكن يف  الذي مل  فاران 
يف  و�رضيكه  الفريق  كابنت  بغياب 
ومل  رامو�ض،  �سريخيو  اخللفي  اخلط 
زيدان  ت�سكيلة  يف  جيد  ب�سكل  يظهر 
عن  عدا  الذي  زمية  بن  مواطنه  اإال 

تهديد  مرة  من  اأكرث  حاول  الهدف 
منذ  توقف  بعد  اأيدر�سون،  مرمى 
مار�ض املن�رضم ب�سبب تف�سي فريو�ض 
اأبطال  دوري  امل�ستجد، عاود  كورونا 
اأوروبا لكرة القدم ن�ساطه خلف اأبواب 
اأربعة  اأ�سل  من  مبباراتني  مو�سدة 

متبقية يف اإياب ثمن النهائي.
وعلى الرغم من اأن ريال مدريد احلايل 
توقف  حني  عليه  كان  عما  خمتلف 
»كوفيد-19«،  تف�سي  بعد  الن�ساط 
زين  الفرن�سي  املدرب  رجال  عجز 
الدين زيدان عن اال�ستفادة من الروح 
املعنوية املرتفعة الناجمة عن اإزاحة 
الغرمي الكاتالوين بر�سلونة عن عر�ض 
الدوري املحلي، واعتمد مدرب ريال 
مدريد الفرن�سي زين الدين زيدان على 
ثالثي هجومي مكون من راأ�ض احلربة 

هازار  ادين  البلجيكي  ومن  زمية  بن 
يف  ميينا،  رودريغو  والربازيلي  ي�سارا 
التاريخي  املقابل، ويف غياب هدافه 
حل  اأغويرو،  �سريخيو  االأرجنتيني 
الربازيلي غابريال جيزو�ض بدالً منه، 
فيها  يخ�رض  التي  االأوىل  املرة  وهي 
االق�سائية  االأدوار  يف  مباراة  زيدان 
ال�سابقة  مبارياته، 12  فاز يف  اأن  بعد 
يف هذه االدوار.كما هي املرة الثانية 
فيها  يخرج  التي  مدريد  لريال  توالياً 
من هذا الدور بعد العام املا�سي اأمام 

اأجاك�ض ام�سرتدام الهولندي.
م�سريته  الفرن�سي  ليون  فريق  وا�سل 
يف م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا وتاأهل 
جوفنتو�ض  م�ست�سيفه  ح�ساب  على 
بهدفني  خ�سارته  رغم  اإيطاليا  بطل 
ثمن  اإياب  مواجهة  يف  هدف  مقابل 

بهدف  ذهاباً  فوزه  ل�سابق  النهائي 
اأ�سحاب  اأوراق  ليون  وخلط  نظيف، 
بهدف  تقدمه  عقب  متاماً  االأر�ض 
�سجله ممفي�ض ديباي من ركلة جزاء يف 
الدقيقة 12 قبل اأن يتعادل جوفنتو�ض 
عن طريق كري�ستيانو رونالدو من ركلة 
جزاء اأي�ساً يف الدقيقة 43 ثم اأ�ساف 
النجم الربتغايل الهدف الثاين لفريقه 
من ت�سديدة �ساروخية، لكنه مل يكف 
الدور  اإىل  اإيطاليا  عمالق  لتاأهل 

القادم.
تكرار  يف  بالتايل  جوفنتو�ض  وف�سل 
خ�رض  حني  املا�سي  املو�سم  اإجناز 
اأمام  اأي�ساً  النهائي  ثمن  ذهاب  يف 
فاز  ثم   2-0 االإ�سباين  مدريد  اأتلتيكو 
ثالثية  بف�سل   0-3 اأر�سه  على  اإياباً 
امل�سابقة  من  واخلروج  لرونالدو، 

ماوريت�سيو  املدرب  و�سع  �سيعقد 
االأول  مو�سمه  يف  عجز  الذي  �ساري 
الرغم  تاأييد اجلمهور على  عن ك�سب 
من الفوز بلقب الدوري املحلي، فيما 
كان التاأهل مبثابة اإجناز لنظريه رودي 

غار�سيا الأنها املرة االأوىل التي ي�سل 
فيها ليون اىل ربع النهائي منذ مو�سم 
يف  م�سواره  انتهى  حني   2010-2009
ميونيخ  بايرن  يد  على  االأربعة  دور 

االأملاين.

دوري اأبطال اأوروبا

املان �ضيتي يزيح امللكي وليون يفاجئ ال�ضيدة العجوز

غوارديوال: هزمت زيدان مرتني وعلينا احلذر من ليون

فاران: اأحتمل م�ضوؤولية اخلروج من رابطة االأبطال

�ضالح وغوارديوال خارج قائمة االأف�ضل بالربميرليغ

انطالق الدوري االأملاين يف 18 �ضبتمرب

بوفون: ديباي 
اأف�ضد خطتنا

اأكد حار�ض مرمى نادي جوفنتو�ض 
جيانلويجي بوفون عقب االإق�ساء 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  من 
كان  اأنه  ليون  يد  على  اأوروبا 
التاأهل،  حتقيق  باإمكانية  يوؤمن 
ام�ض  اأول   1-2 فريقه  تقدم  بعد 
بوفون،  االإياب، و�رضح  يف مباراة 
املباراة  يف  ي�سارك  مل  الذي 
»اأعددنا  �سبورت:  �سكاي  ل�سبكة 
يت�سمن  ال  ب�سكل  للمواجهة 
وانتهت  الأهداف،  ا�ستقبالنا 
اخلطة يف الدقيقة 12 بعد هدف 
ديباي«، واأ�ساف: »كنا جيدين يف 
على  واحلفاظ  عن هدف  البحث 
اأن تفوقنا 2-1 كنا  نظامنا، وبعد 
واأردف  التاأهل«،  باإمكانية  نوؤمن 
 42 �ساحب  املخ�رضم  احلار�ض 
عن  يبحث  يزال  ال  والذي  عاما 
عن  »بعيدا  الت�سامبيونزليغ:  لقب 
اأنني  اأعتقد  الفريق،  يف  دوري 
الأتفهم  الكافية  اخلربة  اأمتلك 
هذا  يف  حمبطون  الزمالء  اأن 
التوقيت، وقد ال يجدون الكلمات 
ما  نحقق  »مل  وتابع:  املنا�سبة«، 
اأردناه، هناك مرارة لدى كل واحد 
منا، الأننا نحلم يف كل مرة نخو�ض 
ملا  بالو�سول  البطولة  هذه  فيها 

حققناه خالل االأعوام االأخرية«.

المبارد: رحيل ويليان لن يحبطني
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تقرير: علي �سمودي – اعالمى 
واأ�سري حمرر 

�سليمان  وداد  الثمانينية  الوالدة  قالت 
قلقها  عن  معربة   ، يون�س  �سعيد 
وبينهم  الأ�رسى  حياة  على  وخوفها 
العامل   يف  اأ�سري  اأقدم  ثاين  جنلها 
القادر  عبد  اللطيف  عبد  ماهر 
 « فريو�س  انت�سار  ظل  يف   ، يون�س 
على  الحتالل  واقدام   ،« كورونا 
النظافة  وادوات  املعقمات  �سحب 
تزويدهم  ورف�س  ال�رسى  اأق�سام  من 
بو�سائل الوقاية واحلماية »، وا�سافت 
اليومية  وحياتنا  منازلنا  يف  كنا  اذا   «
، ورغم الر�سادات والن�سائح والوقاية 
�سيء  وكل  باملعقمات  والحتياطات 
حقيقة  عن  الكثري  جنهل  زلنا  ما   ،
والقلق  اخلوف   ونعي�س  املر�س 
الأ�رسى  وابنائنا  حالنا  فكيف   ،
واخلطر  �سيء  كل  من  حمرومني 
عائلة  كل   « وتكمل   ،« حياتهم  يتهدد 
تعي�س م�ساعر   ، اأ�سري  وزوجة  ووالدة 
ب�سبب  اأ�رسانا  على  والقلق  اخلوف 
�سفوف  يف  ال�سابة  ن�سبة  ارتفاع 
كل  بهم  يحتكون  الذين  ال�رسائيليني 
يوم دون وقاية ، فاأين املتباكني على 
يتحركون  ل  وملاذا  الن�سان  حقوق 
لنقاذ حياتهم واعادتهم ل�رسهم قبل 

فوات الوان.

ال�سرب والأمل ..

الداخل  يف  عارة  ببلدة  منزلها  يف   
اأوقاتها   ، نادر  اأم  الوالدة  تق�سي   ،
املتعلقة  خا�سة  الخبار  متابعة  يف 
»كورونا  وفريو�س  بالأ�رسى 
العاملني  لرب  وال�سالة  »،والت�رسع 
وال�سريات   ال�رسى  كل  ليحمي 
وحريتهم ، وتقول » منذ اعتقال ماهر 
بتاريخ  1983/1/18  ، مل يبقى �سجن 
كل  ، حتملت  اأبوابه  على  ووقفت  اإل 

الوجع والمل والقهر ملنعهم  �سنوف 
كل  وانتظرت   ، وح�ساره  عزله  من 
رحل  حتى  لح�ساين  عودته  يوم 
حياتنا  حلم  يتحقق  اأن  قبل  والده 
ورغم ذلك �سربت »، وت�سيف » املنا 
دوماً برب العاملني بعودة ابني ليغمر 
حياتي بالفرح بعدما نالت المرا�س 
مني وا�سبحت ب�سبب امرا�س القلب 
واملفا�سل وال�سغط واجللطة عاجزة 
عن زيارته منذ عامني ، كل يوم منهما 
لي�س  فحياتي   ، باكمله  قرن  ي�ساوي 
حويل   « وتكمل   ،« روؤيته  دون  معنى 
ابني نادر وبناتي اخلم�سة و30  دوما 
اعتقال  بعد  ولدوا  جميعهم  حفيداً 
ماهر الذي مل يعرفهم ال من خالل 
بحفل  يوماً  افرح  مل  لكن   ، ال�سور 
فالفرحة   ، مولود  اجناب  اأو  زفاف 
اأ�سرية  زالت  وما  الحتالل  �رسقها 
وجنتمع  الق�سبان  تتحطم  حتى  معه 

دون �سجن و�سجان.

�سور اخرى
 ، نادر  اأم  الوالدة  جاأ�س  رباطة  رغم 
 ، عالية  معنويات  من  به  تتمتع  وما 
يف  ابنها  وثبات  ب�سمود  واعتزازها 

امل�ستمرة  الق�رسي  الغياب  رحلة 
حالياً  عليها  ت�سيطر   ، عاماً   37 منذ 
اأهايل  م�ساعر اخلوف والقلق كباقي 
الأ�رسى ب�سبب املخاوف من انت�سار 
، وتقول  ال�سجون  فريو�س كورونا يف 
ل�ستقباله  عديدة  مرات  تهياأت   «
وحريته ، لكن الحتالل بدد فرحتنا 
ب�سطب ا�سمه من كل �سفقات التبادل 
ال�سنوات  طوال  الفراج  وعمليات 
والعذاب  العقاب  ورغم   ، املا�سية 
حمافظاً  وبقي  ماهر  و�سمد  �سربنا 
ومبادئه  وعزميته  معنوياته  على 
وقيمه التي نا�سل و�سحى من اجلها 
عندما  كثرياً  حزنت   « وت�سيف   ،«
اخر  عن  الفراج  نتيناهو  اوقف 
وبينم  القدامى  ال�رسى  من  دفعة 
ورعب  بقلق  ا�سعر  مل  لكن   ، ماهر 
 ، اليوم  اأ�رسى  كاهايل  نعي�سه  كالذي 
الفريو�س  لنت�سار  الراهن  فالو�سع 
هم  فكيف مبن  اخلارج  لنا يف  مقلق 
خلف الق�سبان »، وتكمل » لال�سف ل 
عندما  ان�سان  وحقوق  عدالة  يوجد 
الفل�سطيني  بالأ�سري  يتعلق املو�سوع 
لفر�س   ، عدالة  هناك  كان  ولو   ،
العامل على ا�رسائيل اطالق �رساح كل 

ال�رسى فوراً ويف مقدمتهم املر�سى 
 ،« ال�سن  وكبار  وال�سريات  والطفال 
ي�سكله  الذي  ما هو اخلطر   « وتتابع 
لهم  تتوفر  ل  الذين  ال�رسى  هوؤلء 
الكاملة  واملناعة  املنا�سبة  الرعاية 
حتى ل يخلى �سبيلهم خا�سة يف ظل 
؟«،  وال�سعبة  الو�ساع اخلطرية  هذه 
وت�ستدرك » ماهر الذي جتاوز العقد 
من  يبقى  مل  و  عمره  من  ال�ساد�س 
من  وغريه  �سنوات    3 �سوى  حكمه 
ت�ستفيد  ماذا   ، ال�سن  كبار  ال�رسى 
؟،  اعتقالهم  ا�ستمرار  من  ا�رسائيل 
حماية  و�سائل  من  لهم  وفرت  وماذا 
�سيفعل  ماذا  والخطر  ؟،  وقاية 
ل  الفريو�س  انت�رس  اذا  الحتالل 

�سمح اهلل يف ال�سجون ؟.

احلامي رب العاملني ..

 ا�سئلة رددتها بحزن ولوعة  الوالدة 
اأم نادر ، التي يحرمها املر�س للعام 
الثاين من زيارة ماهر يف �سجن » النقب 
» ال�سحراوي ، والذي تعتربه » ا�سواأ 
 « وا�سافت   ،« ا�رسائيل  يف  ال�سجون 
ن�سلي من قلوبنا حتى ل ي�ساب اأحد 
ونوكل ابنائنا ال�رسى وفلذات اكبادنا 
يكون  ان  ونتمنى   ، العاملني  لرب 
هناك جهد وحترك حقيقي لل�سغط 
ا�رسانا  عن  لالفراج  ا�رسائيل  على 
عزلهم  يوؤملنا  ما   « وت�سيف   ،« فوراً 
قيام  ب�سبب  الو�ساع  وتدهور  حالياً 
الحتالل ب�سحب ما يتوفر من ادوات 
تزويدهم  وعدم  لهم  ب�سيطة  نظافة 
التي  احلماية  وو�سائل  باملعقمات 
يلزمها بها القانون الدويل والن�ساين 
.. لكن يف كل الحوال احلامي ل�رسانا 
و�سعبنا رب العاملني الذي نت�رسع له 
ليفرح قلوبنا بحمايتهم وفك قيدهم 
لنعي�س  لنا �ساملني غامنيم  وعودتهم 

ب�سالم و�سعادة وحرية.

والدة الأ�سري ماهر يون�س :

ن�شعر بقلق على حي�تهم .. ف�أين 
املتب�كون على حقوق االن�ش�ن

الأ�سري الذي يعاين من مر�س ب�سيط وعادي حياته يف خطر خلف ق�سبان �سجون الحتالل الذي ل 
يوفر له ادنى رعاية اأو العالج املطلوب .. فكيف اذا كنا نتحدث عن فريو�س ومر�س خطري ..لو كان 

هناك عدالة وحقوق ان�سان .. ما بقي اأ�سري خلف الق�سبان ».. 

عبد النا�سر فروانة، املخت�س ب�سوؤون 
الأ�سرى واملحررين

االحتالل اعتقل )13( مواطًن� 
من غزة جويلية املن�شرم

املخت�س  فروانة،  النا�رس  عبد  قال 
قوات  اأن  واملحررين  الأ�رسى  ب�سوؤون 
 )13( اعتقلت  الإ�رسائيلي  الحتالل 
�سهر  خالل  غزة  قطاع  من  مواطنا 
 )3( اأن  وتابع:  املن�رسم.  متوز/يوليو 
اثناء  اعتقالهم  مت  هوؤلء  من  مواطنني 
بعد  حانون/اإيرز،  بيت  حلاجز  عبورهم 
زالوا  وما  مرور،  ت�ساريح  على  ح�سولهم 
الدغمة،  اهلل  )عبد  وهم:  العتقال،  رهن 
ومن�سور ال�سفدي، و�سعيد ال�رسفا(، فيما 
يعملون  اآخرين  مواطنني   )4( اعتقال  مت 
جنوبي  رفح  بحر  قبالة  ال�سيد  مهنة  يف 
قطاع غزة، وهم: عماد الربدويل، وحممد 
الربدويل،  الربدويل، ووديع  �سيام، وخالد 
وقد مت الفراج عنهم بعد اعتقال ا�ستمر 
الباقون  اأما  وا�ساف:  ا�سبوعني.  لقرابة 
وعددهم )6( مواطنني فقد مت اعتقالهم 
يف فرتات خمتلفة خالل ال�سهر املن�رسم 
بعد اجتيازهم للحدود ال�رسقية وال�سمالية 
لقطاع غزة باجتاه الأرا�سي املحتلة عام 
و�سمح  جميعهم  عن  اأفرج  وقد   1948
احتجازهم  بعد  القطاع  اإىل  بالعودة  لهم 
ل�ساعات  معهم  والتحقيق  وا�ستجوابهم 
معاملة  اأن  فروانة  واأو�سح  معدودة.  
الفل�سطينيني  للمت�سللني  الحتالل  جي�س 
ال�سهر  خالل  اعتقالهم  مت  الذين 
املخاوف  من  الكثري  تثري  املن�رسم، 
حيث  الإ�رسائيلية،  بالنوايا  وال�سكوك 
القطاع  اىل  واعادتهم  ال�رسيع  الفراج 

بعد  ر�سمية،  وغري  ع�سوائية  نقاط  عرب 
ب�سع �ساعات من الحتجاز وال�ستجواب 
والتحقيق، يف ثالثة حوادث بال�سياق ذاته 
فروانة:  وقال  املا�سي.  ال�سهر  خالل 
الأحداث  تلك  مثل  ت�سجيل  من  بالرغم 
خالل  »كورونا«  اأزمة  بدء  منذ  املذكورة 
الأ�سهر القليلة املا�سية، اإل اأنها ويف كل 
مرة، تثري الكثري من املخاوف وال�سكوك 
بالنوايا الإ�رسائيلية، من اأن  تكون حماولة 
اإ�رسائيلية متعمدة لنقل فايرو�س “كورونا” 
اإىل قطاع غزة، اأو اأن يكون اجلنود الذين 
واختلطوا  ال�سبان  هوؤلء  مع  حققوا 
�سيما  ل  بالفريو�س  م�سابني  هم  بهم 
امل�سابني  باأعداد  ارتفاعا  �سجل  واأنه 
ودعا  الإ�رسائيليني.  اجلنود  �سفوف  يف 
يت�سللون  الذين  الأ�سخا�س  كافة  فروانة 
ومن ثم يعتقلوا ويطلق �رساحهم وي�سمح 
النقاط  عرب  القطاع  اىل  بالعودة  لهم 
اإىل  مبا�رسة  اأنف�سهم  بت�سليم  الع�سوائية 
من  املخت�سة  واجلهات  الأمنية  الأجهزة 
اأجل اأن يتم فح�سهم وحجرهم باعتبارهم 
قادمني من منطقة موبوءة، وذلك حفاظا 
املواطنني  واأمن  املجتمع  �سالمة  على 
بالعائالت  ؟كورونا«.واأهاب  فايرو�س  من 
لو  املخت�سة  اجلهات  اإبالغ  ب�رسورة 
اأبناءهم لأي اعتقال على  اأي من  تعر�س 
ي�سلم  اأن  دون  البيت  اإىل  وعاد  احلدود 
�سمان  اأجل  من  وذلك  لالأمن  نف�سه 

�سالمتهم و�سالمة املجتمع.

هيئة االأ�شرى تط�لب مبت�بعة 
ح�لة االأ�شري اللح�م 

طالبت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين 
يف املحافظات اجلنوبية اليوم اخلمي�س 
حياة  واإنقاذ  لن�رسة  حملتها  اإطار  يف 
الأ�رسى املر�سى املوؤ�س�سات الإن�سانية 
والعربية  الفل�سطينية  واحلقوقية 
لإنقاذ  لل�سغط على الحتالل  والدولية 
ال�سجون  يف  املر�سى  الأ�رسى  حياة 
الأ�سري  اأن  م�سيفة   ، ال�رسائيلية 
حممد  حمدان  �سمري  املري�س  الأ�سري 
و�سكان   ، 1987م  مواليد   ، اللحام 
البحر  غزة«  قطاع  جنوب  خانيون�س 
العام  يف  املعتقل  املوا�سي«،  حي 
عاما،  بال�سجن20  واملحكوم    ،2005
وليزال  الروماتزم  مر�س  من  يعانى 
ول  واليدين  باملفا�سل  اآلم  من  يعاين 
يتناول �سوى امل�سكنات . وذكرت الهيئة 
من  املر�سى  الأ�رسى  اأ�سماء  من  عدد 
اللواء   (  : وهم  اجلنوبية  املحافظات 
فوؤاد حجازى ال�سوبكى ، جمعة اإبراهيم 
ح�سام   ، �سحادة  احمد  جهاد   ، عزام 
حممد الزعانني ، خالد خليل ال�سيالوي 
فريد  رائد   ، عم�سة  ابو  �سابر  خالد   ،
الرحمن  عبد  رمزي   ، احمد  احلج 
زكريا   ، �سلوف  عابد  زامل   ، �سالح 
ابو  معتق  �سلمان   ، الكفارنة  حممد 
عتيق ، �سادي �سمري حالوة ، عابد عبد 
املعطي عابد ، عبد الرحمن م�سطفى 
 ، وادي  ا�سماعيل  عمر   ، املقادمة 

حممد عماد الدين العم�سي ، نائل علي 
، نعمان  ، ن�سال حممد الربعي  النجار 
 ، نا�رس  ابو  ر�سدي  اياد   ، ريحان  علي 
احمد حممد ابو جالل ، حممود �سحده 
 ، معيلق  ابو  فهمي  مراد   ، عي�سة  ابو 
ي�رسي عطية امل�رسي ، ابراهيم خليل 
البيطار ، �سمري حمدان اللحام ، طارق 
القرا  القادر �سعد  ، عبد  الطب�س  خالد 
عادل  ابراهيم   ، غايل  ح�سن  حممد   ،
 ، الروؤوف �سميح قعدان  ، عبد  ال�ساعر 
عالء ابراهيم الهم�س ، حممد �سليمان 
 ، م�سعود  توفيق  يو�سف   ، جزر  ابو 
م�سطفى  ح�سني   ، الزهار  رزق  احمد 
ابراهيم حجازي ، �رسار  ، رامي  اللوح 
م�سطفى  طاهر   ، �سي�سي  ابو  مو�سى 
مقداد  يو�سف  الرحمن  عبد   ، عطوة 
حممود  فادي   ، عكاوي  حممد  عمر   ،
جمدي   ، قنديل  �سعيد  فواز   ، زغره 
 ، �سامل  داوود  حممد   ، �سامل  ممدوح 
ناه�س   ، مر�سة  ابو  حممود  حممد 
مقداد  م�سطفى  يو�سف   ، القرع  فرج 
(. وطالبت الهيئة املوؤ�س�سات الإن�سانية 
والعربية  الفل�سطينية  واحلقوقية 
لإنقاذ  لل�سغط على الحتالل  والدولية 
حياة الأ�رسى الفل�سطينيني املر�سى يف 
مبواد  واللتزام  الإ�رسائيلية،  ال�سجون 
والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقيات  وبنود 

والقانون الدويل والإن�ساين.

ق�سى 17 عاما

اإ�شرائيل تفرج عن الفل�شطيني »البيط�ر«
غزة / حممد ماجد / 

الأنا�سول

الإ�رسائيلية،  ال�سلطات  اأفرجت 
خليل  اإبراهيم  الفل�سطيني  عن 
اعتقال  بعد  عاما(   39( البيطار 
عبد  وقال  عاما.   17 ا�ستمر 
وحدة  رئي�س  فروانة،  النا�رس 
هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�سات 

واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون 
»الحتالل  اإن   ، )ر�سمية(، 
اإبراهيم  عن  اأفرج  ال�رسائيلي 
البيطار بعد اعتقال دام 17 عام 

يف ال�سجون«.
الحتالل  »قوات  اأن  واأ�ساف 
اعتقلت البيطار يف 7 اأوت 2003، 
بال�سجن  حكما  بحقه  واأ�سدرت 
اأن  اإىل  عاماً«.ولفت   17 ملدة 

الأ�رسى  من  واحد  هو  »البيطار 
عدة  من  يعاين  حيث  املر�سى؛ 
اأمرا�س وتعر�س لالإهمال الطبي 
املتعمد«.واعتقلت  الإ�رسائيلي 
 2003 عام  البيطار  اإ�رسائيل 
اأثناء رحلة عالج  عرب معرب رفح 
حكما  بحقه  و�سدر  م�رس،  يف 
اإطالق  بال�سجن 17 عاما، بتهمة 
الإ�رسائيلي،  اجلي�س  على  نار 

ح�سب فروانة. و�سيخ�سع البيطار 
الإلزامي  للحجر  غزة  قطاع  يف 
كورونا  فريو�س  من  الحرتازي 
اإ�رسائيل  وتعتقل  يوما.   21 ملدة 
يف  فل�سطيني  اآلف   5 نحو 
و180  �سيدة،   43 منهم  �سجونها؛ 
طفال، و430 معتقال اإداريا، و700 
لهيئة  اإح�سائية  ح�سب  مري�س، 

�سوؤون الأ�رسى واملحررين.
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دويل

ق.د/وكالت

خا�شة  مقابلة  يف  اجلربي،  وذكر 
الأمريكية،  اإن«  اإن  »�شي  �شبكة  مع 
»حملة  واجهت  اأ�رشته  اجلمعة اأن 
اإرهابية غري قانونية عابرة للحدود«، 
واأخذ  والده  قتل  اإىل  ت�شعى  كانت 
�شقيقيه )عمر و�شارة(، املحتجزان 

يف ال�شعودية حالًيا، كـ«رهائن«.
وزعم اجلربي اأنه كان هناك تهديد 
مماثل حلياة والده »قبل اأ�شبوعني«، 
كندا  يف  ال�شتخبارات  اأجهزة  واأن 
بذلك  اإطالع  على  كانت  واأمريكا 
وتابع: »يف النهاية، ُدفعنا اإىل ال�شعي 
خالل  من  والعدالة  املحا�شبة  اإىل 
احتادية  حمكمة  اأمام(  ق�شية  )رفع 
اأمريكية، وناأمل اأن ت�شاعدنا الق�شية 
احلالية يف اإنهاء هذا العذاب، وحرية 
عمر و�شارة ومل �شملهم معنا وحماية 

والدي ونهاية الكابو�ش لعائلتي«.
الدعوى  عن  اجلربي  خالد  وقال 
والده:  قبل  من  املقامة  الق�شائية 
لدينا  ولي�ش  ال�شعودية،  نحب  »نحن 
الطرف  ياأتي  اأن  ناأمل  اأجندة... 
من  ياأتوا  واأن  الطاولة.  اإىل  الآخر 
املزاعم..  هذه  عن  الدفاع  اأجل 
اإر�شال  اأو  الأبناء  خلطف  داعي  ل 
�شابق،  وقت  الغتيال«ويف  فرق 
عقب  اجلربي،  �شعد  الوالد  قال 
»فرقة  اأن  العهد،  ويل  مع  خالفه 
اإىل  اململكة  من  �شافرت  اغتيال« 
اأيام  بعد  لقتله«،  حماولة  »يف  كندا 
جمال  الإعالمي  مقتل  من  فقط 
خا�شقجي »على يد اأفراد من نف�ش 

املجموعة«جاء ذلك وفًقا ملا ذكره 
اجلربى في دعوى ق�شائية قدمها 
الأمريكية  بالعا�شمة  حمكمة  يف 
اجلربي،  واتهم  اخلمي�ش  وا�شنطن، 
الدعوى  يف  ال�شعودي،  العهد  ويل 
لقتله  فريق  بـ«اإر�شال  الق�شائية، 
من  فراره  على  عام  من  اأكرث  بعد 
ال�شعودية، ورف�ش اجلهود املتكررة 
على  لإغرائه  العهد  ويل  قبل  من 

العودة للمملكة«.
من  العديد  اأ�شماء  اجلربي  وذكر 
اأفراد الفريق املزعوم، يف الدعوى، 
املتهمني  من  اثنان  بينهم  من 
خا�شقجي  قتل  وراء  بالوقوف 
ورد  وح�شبما   2018 اأكتوبر  يف 
العهد  ويل  طالب  الدعوى،  يف 

على  بالعودة  اجلربي  ال�شعودي، 
عدة  اململكة، من خالل  اإىل  الفور 

ر�شائل عرب تطبيق »وات�شاآب«.
بن  حممد  اأن  اجلربي  ويقول 
اإنه  قائاًل  تهديداته،  �شعد  �شلمان 
»�شي�شتخدم كافة الو�شائل املتاحة« 
لإعادته اإىل البالد، وهدده بـ«اتخاذ 
به«،  ت�رش  اأن  �شاأنها  من  اإجراءات 
بح�شب اتهامات اجلربي يف الق�شية، 
حممد  اأن  اإىل  فيها  اأ�شار  والتي 
مغادرة  من  اأبنائه  منع  �شلمان  بن 
الأمريكية  ال�شبكة  واأو�شحت  البالد 
اأن احلكومة ال�شعودية يف الريا�ش، 
وموؤ�ش�شة  وا�شنطن،  يف  و�شفارتها 
ويل العهد اخلريية »م�شك«، مل ترد 
على طلبات لها للتعليق على الق�شة 

اجلربي  ادعاء  من  اأ�شهر   9 وقبل 
اإىل  و�شل  ال�شعودي  »الفريق  باأن 
مكتب  عمالء  حذر  لقتله«،  كندا 
ابنه   ،FBI الفيدرايل  التحقيقات 
خالد من التهديدات التي ميكن اأن 
واأ�رشته، وفًقا  لها اجلربي  يتعر�ش 

للدعوى الق�شائية.
وو�شل خالد اإىل بو�شطن، ويف مطار 
عمالء  من  اثنان  رافقه  لوغان، 
وفًقا  الفيدرايل،  التحقيقات  مكتب 
اإخباره  مت  حيث  الق�شية،  لأوراق 
ال�شعودي،  العهد  ويل  بـ«حملة« 
وعائلته  اجلربي  �شعد  لـ«مطاردة« 
حثه  ومت  املتحدة،  الوليات  يف 
م�شت�شار  وقال  احلذر  توخي  على 
املتعلقة  التفا�شيل  اإن  للجربي، 
اإىل  �شافروا  الذين  بال�شعوديني 
كندا، لكن مت اإعادتهم من املطار، 
جاءت من م�شادر ا�شتخبارية غربية 
وكالة  ورف�شت  خا�شني  وحمققني 
الأمريكية  املركزية  ال�شتخبارات 
التحقيقات  ومكتب   ،CIA
يتمكن  مل  فيما  التعليق،  الفدرايل 
املطلعون  بالكونغر�ش،  امل�شوؤولون 
تاأكيد  من  اجلربي،  ادعاءات  على 
ما  وفق  ال�شتخباراتية،  املعلومات 

ذكرته ال�شبكة الأمريكية.
�شغوط  مقاومة  اجلربي،  ويحاول 
اإىل  للعودة  �شلمان  بن  حممد 
عام  كندا  اإىل  فراره  بعد  اململكة، 
2017 وطلبه اللجوء هناك، بح�شب 
 Globe and« �شحيفة  ذكرته  ما 
يوليو/متوز  الكندية   »Mail

املا�شي. 

قال خالد اجلربي، جنل �سابط ال�ستخبارات ال�سعودي ال�سابق، �سعد اجلربي، اإن والده اأقام 
دعوى ق�سائية �سد ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان، بعد اأن ف�سلت م�ساعيه على مدار 3 
�سنوات يف ا�ستخدام كل و�سائل »الدبلوما�سية الهادئة وامل�ساحلة« مع احلكومة »دون فائدة«.

جنل �سابط املخابرات ال�سعودي �سعد اجلربي

اآخر تهديد �شعودي لوالدي كان قبل اأ�شبوعني
.     اأجهزة ال�ستخبارات يف كندا واأمريكا كانت على اإطالع بذلك

تكلفة الليلة الواحدة فيه نحو 13 األف دولر

ملك ا�شبانيا الهارب يقيم يف 
اأغلى فندق اإماراتي بالعامل

اإ�شبانية  اإعالم  و�شائل  اأفادت 
خوان  ال�شابق،  اإ�شبانيا  ملك  باأن 
اإثر  بالده  من  فر  الذي  كارلو�ش، 
ف�شائح بالف�شاد، يقيم الآن يف اأحد 
بالعا�شمة  العامل  يف  الفنادق  اأغلى 
الإماراتية، اأبو ظبي وقالت �شحيفة 
اإن  اليومية  الإ�شبانية   »ABC«
عاما   82 العمر  من  البالغ  كارلو�ش 
الإمارات«  »ق�رش  فندق  اإىل  و�شل 

اأبوظبي، م�شاء الإثنني املا�شي.
اإثر  بالده،  مغادرة  كارلو�ش  وقرر 
ق�شايا  يف  بالتورط  له  اتهامات 
عن  �شادر  بيان  ذكر  حيث  ف�شاد، 
العائلة املالكة، الإثنني، اأن كارلو�ش 
فيليبي  امللك  لبنه  بر�شالة  بعث 
اإ�شبانيا  يبني فيها رغبته يف مغادرة 
عن  الك�شف  امللكي  الق�رش  ورف�ش 
اإنه  قائال   ، كارلو�ش  خوان  مكان 
الأمر  لزم  اإذا  بنف�شه  ذلك  �شيعلن 
املوالية   ABC �شحيفة  وك�شفت 
ا�شتقل  كارلو�ش  اأن  املالكة  للعائلة 
طائرة خا�شة، يوم الثنني، من فيجو 
م�شاعد  مع  اإ�شبانيا  غربي  �شمال 
�شخ�شيني  حرا�ش  واأربعة  واحد 
الطائرة  هبطت  �شاعات  �شبع  وبعد 
العا�شمة  يف  جتاري  مطار  يف 
الإماراتية. وخلوان كارلو�ش، بح�شب 
الإعالم الإ�شباين، عالقات جيدة مع 
دول اخلليج، وتقول تقارير �شحفية 
مليون   100 حتويل  اإن  اإ�شبانية 
اأحد ح�شاباته امل�رشفية  اإىل  دولر 
ال�شعودي  العاهل  من  ال�شوي�رشية 
نظر  حمل  اأ�شبح  اهلل  عبد  الراحل 

املحققني.
املحلية  لوكال«  »ذا  �شحيفة  وقالت 
العر�ش  عن  كارلو�ش  تنازل  بعد  اإنه 
من  نابعة  ف�شاد  مزاعم  ب�شبب 
�شابقة،  لع�شيقة  علنية  ت�رشيحات 
اأنه �شيرتك  الإثنني املا�شي،  اأعلن، 
جنله  حكم  يقو�ش  ل  حتى  اإ�شبانيا 
بدورها،  ال�شاد�ش  فيليب  امللك 

ميل«  »ديلي  �شحيفة  ك�شفت 
الربيطانية اأن تكلفة الليلة يف اجلناح 
يف  الهارب،  امللك  فيه  يقيم  الذي 
اآلف   10 تبلغ  الإماراتي،  الفندق 

جنيه اإ�شرتليني )13 األف دولر(.
وبح�شب ال�شحيفة، فاإن فندق »ق�رش 
مليارات   3 قيمته  تبلغ  الإمارات 
دولر، وهو فندق �شبع جنوم و�شبق 
مثل  كبار،  م�شوؤولني  ا�شت�شاف  اأن 
كلينتون«وكانت  وبيل  بلري  طوين 
قد  اإ�شبانيا،  يف  املالكة  العائلة 
خوان  الفخري  امللك  راتب  قطعت 
كارلو�ش، عقب اتهامه بتلقي عمولة 
من مناق�شة م�رشوع القطار ال�رشيع 
كارلو�ش  وتنازل  واملدينة  مكة  بني 
)82 عاما( عن العر�ش لبنه فيليبي 
عام 2014، اإل اأنه كان يحتفظ منذ 
ويتقا�شى  امللك  بلقب  احلني  ذلك 
و845  األفا   198 قدره  �شنويا  راتبا 

يورو.
واعتلى خوان كارلو�ش العر�ش عام 
1975 بعد وفاة اجلرنال فران�شي�شكو 
اإ�شبانيا  قيادة  يف  و�شاهم  فرانكو 
من الديكتاتورية اإىل الدميقراطية، 
وتنازل عن العر�ش لبنه عام 2014، 
كافة  اإنهاء  اأعلن  جوان   2 ويف 
الأ�رشة  داخل  الر�شمية  م�شوؤولياته 

املالكة.
ي�شار اأن الإمارات باتت مالذا امنا 
لغ�شيل  وملجاأ  ال�رشيبي  للتهرب 
وتهم  جرائم  من  والفارين  الأموال 
ف�شاد ففي تقرير لها ماي املا�شي، 
الدولية  ال�شفافية  منظمة  قالت 
من  جزءا  تعد  الإمارات  دولة  اإن 
الأموال،  لغ�شل  عاملية  منظومة 
م�شرية اإىل وجود ما يوؤكد ارتباطها 
بف�شائح ف�شاد كربى عابرة للحدود 
الحتاد  اأدرج  املا�شي،  والعام 
الإمارات  بينها  من  دول  الأوروبي 
للمالذات  ال�شوداء  قائمته  على 

ال�رشيبية. 

بنغالدي�ش

الروهنغيا يواجهون الفي�شانات 
وكورونا يف اآن واحد

تواجه اأقلية  الفي�شانات،  جانب  اإىل 
امل�شلمة مبخيمات  الروهنغيا 
خطر  بنغالدي�ش،  جنوبي  الالجئني 

املوت ب�شبب تف�شي فريو�ش كورونا.
و�شجلت ال�شلطات البنغالية، اجلمعة، 
كورونا  بفريو�ش  جديدتني  اإ�شابتني 
لي�شل  الروهنغيا،  خميمات  يف 
فيها، 78  الإ�شابات  بذلك اإجمايل 
حالة و6 وفيات، وفقا ملكتب مفو�ش 
ويف  للحكومة  التابع  الالجئني  �شوؤون 
ال�شياق ذاته، �شجلت بنغالدي�ش األفني 
 24 الـ  بالفريو�ش خالل  اإ�شابة  و851 
الإجمايل  لريتفع  املا�شية،  �شاعة 
اإىل 252 األف و502 حالة كما �شجلت 
 24 الـ  خالل  وفاة  حالة   27 البالد 
عدد  اإجمايل  لي�شل  املا�شية،  �شاعة 

الوفيات 3 اآلف و 333 حالة.
التي  بنغالدي�ش،  �شلطات  ومتكنت 
مليون   165 عن  �شكانها  عدد  يزيد 

ن�شمة، من اإجراء 13 األف و253 اختباًرا 
املا�شية،  �شاعة   24 الـ  خالل  فقط 
امل�شتمرة  الفي�شانات  ب�شبب  وذلك 
يف  الفي�شانات  �شحايا  عدد  وارتفع 
ت�شجيل  بعد  اإىل 169 �شخ�شا،  البالد 
�شاعة   24 الـ  وفيات جديدة خالل   8
ي�شن   ،2017 اأوت   25 ومنذ  املا�شية 
اجلي�ش يف ميامنار وملي�شيات بوذية، 
�شد  وح�شية  حملة ع�شكرية وجمازر 
اأراكان  اإقليم  يف  الروهنغيا  م�شلمي 
عن  امل�شتمرة  اجلرائم  واأ�شفرت 
مقتل اآلف الروهنغيا، بح�شب م�شادر 
عن  ف�شال  متطابقة،  ودولية  حملية 
بنغالدي�ش،  اإىل  مليون  قرابة  جلوء 
حكومة  وتعترب  املتحدة  الأمم  وفق 
غري  »مهاجرين  الروهنغيا  ميامنار، 
فيما  بنغالدي�ش،  من  نظاميني« 
»الأقلية  املتحدة  الأمم  ت�شنفهم 

الأكرث ا�شطهادا يف العامل«.

�سركة متفجرات مبوزمبيق

�شحنة نرتات الأمونيوم مبرفاأ بريوت كانت تخ�شنا
ل�شناعة  موزمبيق  �رشكة  قالت 
نرتات  �شحنة  اإن  املتفجرات 
انفجار  يف  ت�شببت  التي  الأمونيوم 
املا�شي،  الثالثاء  بريوت،  مرفاأ 

كانت تخ�ش ال�رشكة.
ونقلت �شبكة »�شي اإن اإن« الأمريكية 
)مل  ال�رشكة  با�شم  املتحدث  عن 
التي  »ال�شحنة  اإن  قوله  ت�شّمه( 
قبل  اللبنانية،  ال�شلطات  �شادرتها 
من  طريقها  يف  كانت  �شنوات، 
مل  لكنها  موزمبيق  اإىل  جورجيا 
الذي  املتحدث،  ت�شل«واأو�شح 
نظرا  ا�شمه  عن  الك�شف  رف�ش 
»ال�شحنة  اأن  موقفه،  حل�شا�شية 
ل�شناعة  خم�ش�شة  كانت  التي 
التعدين  ل�رشكات  متفجرات 
م�شادرتها  متت  موزمبيق،  يف 
منذ  بريوت  ميناء  يف  واحتجازها 

حوايل 7 �شنوات«.
»ميكننا  اأنه  اإىل  املتحدث  واأ�شار 
تاأكيد ذلك، نعم لقد طلبنا ال�شحنة، 
التي  الوحيدة  ال�شحنة  هي  هذه 
�شائعا..  لي�ش  هذا  ت�شل..  مل 
الإطالق..  على  �شائًعا  لي�ش  اإنه 
عادة عندما تقدم طلبًا لأي �شيء 
اأنك ل  ال�شائع  ت�شرتيه، فلي�ش من 
حت�شل عليه.. هذه ال�شحنة لي�شت 
اإنها  الربيد،  يف  فقدت  ك�شحنة 
نرتات  �شحنة  كبرية«وبداأت  كمية 
الأمونيوم امل�شار اإليها، رحلتها يف 
�شبتمرب من عام 2013 من جورجيا، 
حيث مت اإنتاج املركب الكيميائي، 
الرو�شية  ال�شفينة  على  ونقلت 
ال�شفينة ر�شت  رو�شو�ش، لكن تلك 
املركب  كان  حيث  بريوت،  يف 
 6 من  اأكرث  منذ  خمزناً  الكيميائي 

ال�رشكة  با�شم  املتحدث  �شنوات 
مل  »�رشكته  اأن  اأكد  موزمبيق،  يف 
مل  اأنها  حيث  ال�شحنة،  ثمن  تدفع 

ت�شتلمها«.
ا�شرتت  �رشكته،  اأن  واأو�شح 
ال�شحنة  عن  ا  عو�شً اأخرى  �شحنة 
مفاجئته  عن  معرًبا  املفقودة، 
للمدة التي مت الحتفاظ بال�شحنة 
فيها. وقال »هذه لي�شت مادة تريد 
لها،  ا�شتخدام  اأي  دون  تخزينها 
اإنها مادة خطرية جًدا وحتتاج اإىل 
�شارمة  نقل  ملعايري  وفًقا  نقلها 
للغاية، اإنها مادة خطرية وموؤك�شد 
لإنتاج  وت�شتخدم  جدا  قوي 
املتفجرات.. لكن الأمر لي�ش مثل 
اإنك قد ت�شعل عود ثقاب  البارود، 
الفور  على  تنفجر  و�شوف  فقط 
مثل الألعاب النارية..  البارود اأكرث 

ال�رشكة  منها«واأو�شحت  ا�شتقراًرا 
والتي  ال�شحنة  »رغم �شخامة  اأنه 
مرتًيا،  طًنا  و750  األفني  اإىل  ت�شل 
ن�شتخدمه  بكثري مما  اأقل  اأنها  اإل 
ال�شتهالك،  من  واحد  �شهر  يف 
العامل  يف  الدول  بع�ش  هناك 
من  اأكرث  ال�شنوي  ا�شتهالكها  يبلغ 
اأن  املتحدث  طن«وك�شف  مليون 
»ال�رشكة املوزمبيقية علمت فقط 
مب�شاركتها يف الق�شة من التقارير 
حتدثت  التي  الأربعاء،  الإخبارية، 

عن وجهة يف موزمبيق«.
ومدّمر  هائل  »اأمر  اأنه  واأ�شاف 
للغاية اأن نرى ما حدث يف بريوت، 
ولالأ�شف  الأ�شى،  ببالغ  ذلك  نتابع 
الرغم  على  مرفًقا،  ا�شمنا  نرى 
من اأنه لي�ش لدينا اأي دور فيه على 

الإطالق«
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اأ�صل احلكاية

ال�سلطان عبد احلميد وملحمة خط حديد احلجاز
.       بريطانيا وفرن�صا وحاولتا اإحباطه لأنه يتعار�ض مع م�صاحلهما يف املنطقة

.        مت العمل يف امل�صروع من عام 1900م، ومت افتتاحه عام 1908م 

»امتّد انتظاره دهراً واحلْمل به عمراً، حمَلته اأمه ثماين �صنني، من �صنة 1901 اإىل �صنة 1908، وعا�ض بعدما ُولد ع�صر �صنني من �صنة 1908 اإىل �صنة 
1918، ثم اأ�صابته عّلة مزمنة، فال هو حّي فُيجى ول ميت فُين�صى، اخلط ممدود ولكن ل مي�صي عليه قطار، واملحطات قائمة ولكن ل يقف عليها 

م�صافر. كانت فيها مواقف الوداع وال�صتقبال ت�صهد الآلم والآمال، وكان فيها النا�ض من كل بلد وكل �صعب، فاأ�صبحت ل غاٍد عليها ول رائح منها، 
ول موّدع اأ�صيان )حزين(، ول ُم�صتقِبل فرحان«.

ق.ث

بهذا املقطع الأدبي البليغ، ج�ّسد 
الطنطاوي  علي  الراحل  الأديب 
اأعظم  كانت  اإ�سالمية  ملحمة 
كان  الع�رشين،  القرن  اإجنازات 
ينتظرها،  الإ�سالمي  العامل 
الوحدة  بْعث  حلم  طريق  على 
حديد  خط  اإنه  الإ�سالمية.. 
ال�سلطان  اأن�ساأه  الذي  احلجاز، 
الثاين،  احلميد  عبد  العثماين 
ب�سواعد واأموال اإ�سالمية، ت�سافر 
وعرب  ترك  من  امل�سلمون  فيها 
اإل  التمام  بعد  لي�س  ولكن  وعجم، 
العثمانية،  الدولة  النق�س، تفككت 
احلجاز  بخط  اخلراب  وحلق 

احلديدي.
اخلارجية  املوؤامرات  خ�سم  يف 
وتدهور  الداخلية  وال�سطرابات 
يف  اخلزانة  وخلّو  القت�ساد 
لل�سلطان  كان  العثمانية،  الدولة 
ربط  يف  يتمثل  حلٌم  احلميد  عبد 
الوليات  من  وغريها  احلجاز 
اإ�سطنبول،  بالعا�سمة  العربية 
للحفاظ على هذه الدولة مرتامية 
الأطراف، والتي دب فيها ال�سعف 
بالرجل  الأوروبيون  وو�سفها 
عام  اأوامره  فاأ�سدر  املري�س، 
حديد  �سكة  خط  باإن�ساء  1908م 
املنورة  املدينة  اإىل  دم�سق  من 
مرورا بالعديد من املدن العربية، 
مكة،  اإىل  اخلط  ميتد  اأن  على 
على  مكة  �رشيف  خماوف  اأن  اإل 
لهذا  قبوله  دون  حالت  جتارته 
حيث  اإىل  اخلط  فتوقف  الأمر، 

املدينة.

اأهداف امل�صروع:

هذا  لإجناز  دوافع  عدة  ت�سافرت 
امل�رشوع، منها ما هو ديني، ومنها 

ما هو �سيا�سي وع�سكري: 

اإحدى  امل�رشوع  يعد  اأوًل: 
وهو  الأكرب  امل�رشوع  مفردات 
حيث  الإ�سالمية،  اجلامعة  اإقامة 
اإىل  احلجاز  خط  م�رشوع  يهدف 
املتباعدة،  العربية  الوليات  ربط 
الطبيعية  الوحدة  على  واحلفاظ 
لتلك الوليات، وبعث روح الوحدة 
الإ�سالمية، لل�سمود اأمام التحديات 
اخلارجية، فكان ال�سلطان يعلم اأن 
العامل  �ستمكن  الفعاليات  هذه 
الإ�سالمي من ا�ستعادة مكانته يف 
ويعزز  اجلديد،  العاملي  التوازن 

�سلطته كخليفة للم�سلمني.

احلجاج  و�سول  تي�سري  ثانًيا: 
احلرمني،  اإىل  واملعتمرين 
احلج  رحلة  ت�سل  كانت  حيث 
وطاأة  حتت  ويزيد  �سهرين  اإىل 
القا�سية،  املناخية  الظروف 
اأخطار  اإىل  التعر�س  عن  ف�سال 
الدكتور  ويذكر  الطرق،  قّطاع 
يف كتاب »اخلط  هولكو  متني 
امل�رشوع  احلجازي  احلديدي 
احلميد«،  عبد  لل�سلطان  العمالق 
خط  اإن�ساء  قبل  احلجاج  عدد  اأن 
 80 يتجاوز  ل  كان  احلجاز  حديد 
الزائرين  عدد  فازداد  حاج،  األف 
األف   300 اإىل  املقد�سة  لالأرا�سي 
التي  امل�سافة  واخت�رش  زائر، 
وت�سل  يوما  اأربعني  يف  تقطع  كان 
اأيام  ثالثة  اإىل  يزيد،  اأو  ل�سهرين 

فقط.

عن  الدفاع  مهمة  ت�سهيل  ثالثا: 
جبهة  اأي  يف  العثمانية  الدولة 
ي�ساعد  حيث  لالعتداء،  تتعر�س 
هذا اخلط احلديدي على �رشعة 
نقل القوات العثمانية اإىل اجلبهات 

وتوزيعها.

يف  الدولة  �سلطة  تعزيز  رابًعا: 
تلك  با�ستيعاب  احلجاز  غرب 
للدولة  تخ�سع  ل  التي  الوليات 
الوليات  هذه  ودْفع  تامة،  ب�سفة 
للقوانني  المتثال  اإىل  وغريها 
تق�سي  التي  العثمانية  الع�سكرية 
دولة  عن  امل�سرتك  بالدفاع 

اخلالفة.

ملحمة الإجناز:

هو  احلجاز  حديد  �سكة  »اإن�ساء 
احللم  هذا  من  القدمي«  حلمي 
اأوامره  فاأ�سدر  ال�سلطان،  انطلق 
عام  مايو  يف  اخلط  باإن�ساء 
امل�رشوع  يكون  اأن  وقرر  1900م، 
باأموال اإ�سالمية خال�سة فلم يلجاأ 
من  عليا  هيئة  و�سكل  لالقرتا�س، 
خمتلف  على  الدولة  رجال  خيار 
تراأّ�َسها عربّي، وهو  تخ�س�ساتهم، 
عزت با�سا العابد من دم�سق، حيث 
العرب،  اإليه  يُقّرب  ال�سلطان  كان 
امُلخ�س�سة  امليزانية  كانت  وملا 

للم�رشوع من خزانة الدولة )%18( 
اأم�سى  فقد  لإجنازه،  تكفي  ل 
ل�سد  اإجراءات  عدة  ال�سلطان 
لالقرتا�س  يلجاأ  ل  حتى  النق�س 

من الدول الأجنبية.
وّجه ال�سلطان نداء للعامل الإ�سالم 
هذا  اأجل  من  للتربع  باأ�رشه 
لالأمة،  ِملْكا  يكون  الذي  امل�رشوع 
ماله  من  للتربع  بنف�سه  هو  وبادر 
لرية  األف  خم�سني  مببلغ  اخلا�س 
األف من  عثمانية، وقرر دفع مائة 
قرارا  واأ�سدر  املنافع،  �سندوق 
بخ�سم 10% من رواتب املوظفني 
اإىل  اإ�سافة  امل�رشوع،  ل�سالح 
التربع  منها  اأخرى  اإجراءات 
ل�سالح  وبيعها  الأ�ساحي  بجلود 

امل�رشوع.
ت�سارك  ملحمة  بحق  وكانت 
البقاع،  �ستى  من  امل�سلمون  فيها 
ابتداء من رجال ال�سلطان و�سدره 
الأعظم، والذين بادروا بالتربعات 
وجّتارها  الدولة  رجال  وكبار  هم 

واأعيانها.
واأما العرب فقد هبوا للتربع لهذا 

العظيم،  الإ�سالمي  امل�رشوع 
املوظفني  من  التربعات  فتوالت 
بريوت  من  العربية،  الوليات  يف 
و�سارك  وغريها،  وحلب  ودم�سق 
م�رش،  خديوي  التربعات  هذه  يف 
الدعاية  جلنة  م�رش  يف  و�سكلت 
له  التربعات  وجمع  للم�رشوع 
املن�ساوي،  با�سا  اأحمد  برئا�سة 
و�ساركت ال�سحافة امل�رشية بقوة 
يف حملة الدعاية، واأبرزها املنار، 
جلان  و�سكلت  امل�رشي،  والرائد 
وجمعت  للتربع،  م�رش  مدن  يف 
التي  امل�رشية  اللواء  جريدة 
كامل  م�سطفى  الزعيم  يرتاأ�سها 
ثالثة  بحوايل  تربعات  وحدها 

اآلف لرية عثمانية.
واأما عن امل�سلمني من غري العرب، 
فيقول الدكتور حممد حرب: »كان 
العامل  م�سلمي  اأكرث  الهند  م�سلمو 
حما�ًسا وعاطفة وتربعا للم�رشوع، 
بالهند  اآباد  حيدر  اأمري  تربع  وقد 
املنورة  املدينة  حمطة  باإن�ساء 
اإيران  يف امل�رشوع، كما تربع �ساه 
مببلغ خم�سني األف لرية عثمانية«.

موقف اأوروبي حاقد:

قلقا  الدول  اأكرث  بريطانيا  كانت 
من امل�رشوع، فبعد اأن ظنت على 
العثمانية  الرو�سية  احلرب  اإثر 
مرحلة  دخلت  العلية  الدولة  اأن 
الذي  بامل�رشوع  النهيار، فوجئت 
عقب،  على  راأ�سا  ت�سوراتها  قلب 
ي�ستعيدون  العثمانيني  اأن  لها  وبدا 
خا�سة  املنطقة،  يف  نفوذهم 
تكون  لن  العثمانية  الدولة  واأن 
التي  ال�سوي�س  قناة  اإىل  بحاجة 
والتي  بريطانيا،  عليها  ت�سيطر 
منع  طريق  عن  لإف�ساله  �سعت 
امل�سلمني  من  الوافدة  التربعات 
اأكاذيبها  وبثت  البالد،  �ستى  يف 
ت�سدرها  التي  اجلرائد  من خالل 
الدولة  باأن  م�ستعمراتها  يف 
اإمتام  على  قادرة  غري  العثمانية 
هذا امل�رشوع، واأن الأمر ل يعدو 
الدولة  بها  لتنهب  دعاية  يكون  اأن 

اأموال امل�سلمني املتربعني.
متنح  العثمانية  الدولة  كانت  وملا 
منعتهم  فقد  اأو�سمة،  املتربعني 
على  تعليقها  من  بريطانيا 
بريطانيا  قدمت  كما  �سدورهم، 
من  اخلط  عبور  على  اعرتا�سها 
اإىل  وو�سوله  الأردنية  »معان« 
خليج العقبة، وبعد اأن مت امل�رشوع 
عملت على اإف�ساله بكل قوتها اإبان 

احلرب العاملية الأوىل.
كثريا  فرن�سا  موقف  يختلف  ومل 
ب�سدة  فعار�ست  بريطانيا،  عن 
والعفولة،  القد�س  بني  اإن�ساء خط 
�سوريا  يف  نفوذها  على  للحفاظ 
وفل�سطني، اإل اأن ذلك مل الأتراك 

عن اإجناز هذا امل�رشوع.

حلوار  »قرطبة«  موؤ�س�سة  مدير  قال 
اأن�س  )م�ستقل(،  لندن  يف  الثقافات 
العربية  الأنظمة  بع�س  اإن  التكريتي، 

تغذي الإ�سالموفوبيا يف الغرب.
خالل ندوة بعنوان  ذلك  جاء 
الأ�سباب  »الإ�سالموفوبيا.. 
»زوم«،  برنامج  عرب  واملعاجلات« 
والتي عقدها مركز حريات للدرا�سات 
ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية، ومقره تركيا  
عامل  »هناك  اأن  التكريتي  واأ�ساف 

الأزمات  ظل  يف  للم�سلمني  تهديد 
التي  الهويات  وحرب  القت�سادية 
اأننا ل نزال يف حقبة  نعي�سها، ل�سيما 
الغرب  ولزال  الإرهاب،  على  احلرب 
وهذه  وامل�سلمني  الإرهاب  بني  يربط 

اإ�سكالية كبرية«.
واأرجع ا�ستمرار ظاهرة الإ�سالموفوبيا، 
اأنظمة  ت�ستخدمه  الذي  الإعالم  اإىل 
الأكاذيب  ن�رش  يف  والقمع  ال�ستبداد 
اىل  اإ�سافة  العام،  الراأي  وت�سكيل 

باجتاه  العربية  الأنظمة  بع�س  دفع 
امل�سلمني،  �سد  العن�رشية  زيادة حدة 
عن  التكريتي  وعرب  تفا�سيل  دون 
بع�س  الأنظمة،  تلك  ملحاربة  حزنه 
تعمل  التي  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات 
وجت�سري  الجتماعي  الإ�سالح  على 
واحلكومات  امل�سلمني  بني  العالقات 

الغربية.
اإن  الباحث  قال  نف�سه،  الوقت  ويف 
امل�سلمني اأ�سبح لهم اأثر عميق ومتميز 

اأن  بعد  الغربية،  الدول  العديد من  يف 
�ساركوا يف كل مناحي احلياة ال�سيا�سية 
والربملانات  والريا�سية  والقت�سادية 
والوزارات، وهذا اأمر يدعو لـ«الفخر«.
بدوره، قال مدير املعهد الدويل للعلوم 
ممدوح  وال�سرتاتيجية،  ال�سيا�سية 
هو  الإ�سالموفوبيا  »اأ�سل  اإن  املنري، 
�رشاع اأيديولوجي فكري بني احل�سارة 
الغربية وبني الأمة الإ�سالمية، وحماولة 
تقزمي ال�رشاع لن يوؤدي بنا اإىل التعاطي 

احلقيقي مع هذه امل�سكلة«.
واأكد خالل الندوة، اأن الغرب »يتخوف 
من طبيعة الإ�سالم الغري قابلة للخ�سوع 
لأنه ميتلك قيم عليا، وهذا ل يتما�سى 
منظومة  اأو  الراأ�سمايل  النظام  مع 
القيم الغربية التي تنظر نظرة متعالية 
الغرب  اأن  اإىل  املنري  لالآخر«ولفت 
للتغطية على  ي�ستخدم الإ�سالموفوبيا 
الب�رشة  ذوي  �سد  والعرقية  العن�رشية 

ال�سوداء اأو املجتمعات الأخرى.

مدير موؤ�ص�صة »قرطبة« حلوار الثقافات يف لندن 

بع�ض الأنظمة العربية تغذي الإ�سالموفوبيا يف الغرب

اجلزء 01 
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الفائزة مب�سابقة الرتاث العربي،الكاتبة اأ�سماء حما�ش لـ " الو�سط"

اأنا ل�ست �سوى نوتة على �سلم الكتابة
توج مقال  »العرب بلد واحد« للكاتبة اأ�سماء حما�ش �ساحبة  14 ربيعا باملرتبة الأوىل يف  م�سابقة الرتاث العربي  املنظمة  من طرف« فريق 

نحو القمة » الذين  يحملون �سعار »القمم العالية ل ي�سلها اإل اأ�سحاب الهمم العالية« وبالتعاون مع جملة ن�سماتي ، يف حني  نالت املرتبة 
الثانية  حنان جمعة ح�سرومي  بعدما �ساركت بـ :«تراثنا العربي كنز ل يفنى«، ولقد فاز مقال« تراثنا هويتنا وح�سارتنا لـ« اإميان متغارت«  

باملرتبة الثالثة ،وعلى هذا الأ�سا�ش تقربت يومية »الو�سط »من عا�سقة احلرف العربي ،وكان معها هذا احلوار احل�سري وال�سيق ، اأين 
ك�سفت عن عالقتها الوطيدة بالكتابة ، موؤكدة لنا بالقول » اأنا ل�ست �سوى نوتة على �سلم الكتابة الذي يرق�ش على اأنغامه ال�سغري و الكبري 

ويف  معتقداتي ال�سخ�سية الكتابة اإبداع يتولد بني ثنايا احلياة«.

 حاورها :حكيم مالك

نهنئك  بداية،       
باملرتبة  تتويجك  على 
الرتاث  م�سابقة  يف«  الأوىل 
يت�ساءل  والكل  العربي«، 

من هي اأ�سماء حما�ش؟
 

معكم �أ�سماء حما�ش تلميذة يف 
عا�سقة  متو�سط  �لر�بعة  �ل�سنة 
فنونها  و  طبوعها  بكل  للكتابة 
ُو�سفت  �لإلقاء  كذلك  �أحب  و 
حبي  ب�سبب  حما�سية  فتاة  باأين 
�ملناف�سات  غمار  خلو�ش 
على  �إ�رص�ري  و  �أخو�سها  �لتي 

حتقيق �لن�رص.
 

مت�سوق  القارئ        
»العرب   : مقالك  لقراءة 
هذه  يف  الفائز   واحد«  بلد 

امل�سابقة ؟ 

يفهم  مل  �لَعرب  يُجال�ش  مل  من 
و  �لف�سل  و  �جلود  معنى  بعد 
�لطيبة و �لكرم و مل ي�سهد بعد 
�أ�سالته  على  حمافظا  جمتمعا 

مثله.
بن�سماتها  �لأ�سفار  رياح  �ستهب 
�لد�فئة على �سماء �لوطن لتدق 
نُ�سبت  �لعرب  �إىل  باب كل دولة 
�حل�سارة  قيم  منها  ت�ستلهم 
كتبت  �لتي  �لأجد�د  مفاخر  و 
على �سجل كٍل منها باأحرف من 

�ل�سعودية  �أبو�ب  ،طرقت  ذهب 
فرق  باأهازيج  فا�ستقبلتني 
برق�سات  تغنت  �لتي  �لفلكلور 
كل  متيز  �أ�سيلة  �أنغام  على 
�ل�سم  يف  �أخرى  عن  منطقة 
متزينني  �حلدث  و  �ل�سكل  و 
�لثوب  مثل  �لرت�ثية  مبالب�سهم 
جتمعاتهم  عن  تغيب  �أن  دون 
�ملاأكولت �لتقليدية مثل �لكب�سة 
�لتي تُتبع بقهوة عربية ودعت بها 
�أهل �لأخ�رص متوجها لالإمار�ت 
حلرف  مبعار�ش  لي�ستقبلوين 
حياكة  و  غزل  من  �سناعات  و 
مبالب�سهم �ل�سعبية ذ�ت �لطابع 
جل�سة  يف  �لعربي  �لإ�سالمي 
�أ�سيلة بال�ساي دون ن�سيان زيارة 
تلك  يف  �لأثرية  �ملعامل  �أبرز 
و  �لرت�ث  قرية  منها  �لدولة 
ود�عا  لهم  قلت  �حل�سن،  ق�رص 
�سنعائها  و  باليمن  مرحبا  و 
على  بنا  رحبت  �لتي  �جلذ�بة 
�لتي  منارتها  و  عدن  �سو�حل 
�آثارها لنحط  عرفتنا على �أهم 
عمان  يف  �ملرة  هذه  �لرحال 
�لتي ��ستهرت يف ميد�ن �لفنون 
�أ�سالتها و �لآثار  �ل�ساهدة على 
دور  ليحني  ت�سميمها  بعر�قة 
من  تر�ثها  ميتد  �لتي  �لبحرين 
�لبحار  �أعماق  يف  �للوؤلوؤ  قطف 
كم�سجد  �لأثرية  �ملو�قع  �إىل 
كما  و  �لرفاع  قلعة  و  �خلمي�ش 
كذلك  �للبا�ش  متيز  معتاد  هو 
�لكويت  و  �لأردن  و  لبنان  هي 

�لطرب  جل�سات  و  �لزي  يف 
�سوريا  و  �لعر�ق  عن  �أما  تبدع 
لأطباق  بد�ية ق�سة ع�سق  فهي 
و  �مل�رصح  يف  متو�رث  فن  و 
يطغى  �لذي  �لتقليدي  �للبا�ش 
عليه �ل�سو�د و �للمعان �أما قطر 
رفيع  عاملي  برت�ث  �ملتميزة 
�أزياء  و  حرف  و  رق�سات  من 
�لتاريخية  �لقالع  �إىل  و�سول 
لننهي هذه �جلولة يف قارة �آ�سيا 
و حب  �لن�سال  عنه  ببلد عرف 
�حلرية و �لنت�سار فل�سطني بلد 
و�لعر�قة  �لأبطال  و  �ل�سهد�ء 
فتكتنز  �إفريقيا  �أما  �لرت�ث  يف 
ح�سارة يف جيبوتي و موريتانيا 
مبتكر  لبا�ش  من  �لقمر  جزر  و 
يو�كب �حلد�ثة و �أكالت تطيب 
�أما  �أنوفهم  و  �لزو�ر  �أعني  لها 

�ل�سومال و ليبيا فنحن نتحدث 
عن �سعب بالب�ساطة يحيا و �إذ� 
ن�ستح�رص  �أن  لبد  ذكرنا م�رص 
و  �لتماثيل  و  �لأهر�مات 
�لرمال  على  �لتي  �جلل�سات 
و  تون�ش  �أما  تطيب  �لذهبية 
�ل�سياحة  و  للفن  بلد�ن  �ملغرب 
نذهب  لن  تخلد  �لتقاليد  و 
لإفريقيا دون �أن نزور �ل�سود�ن 
�أما  عنو�ن  للتو��سع  هي  �لتي 
عرو�ش  �خلتام  م�سك  كالعادة 
بلد  و  �لأبطال  جز�ئر  �ل�سمال 
�لأ�سالة  موطن  و  �ملعجز�ت 
يف  مغرو�سة  قيم  من  �لنابعة 
من  �لكبار  قبل  �ل�سغار  نفو�ش 
عاد�ت  و  طيب  و  لبا�ش  و  �أدب 

و جود و كرم .
�ل�سفات  متعدد  �لعربي  وطني 

ما  لكن  �لعاد�ت  و  �لتقاليد  و 
و  و�حدة  يد  �لعرب  �أن  �أعرفه 
يف  �لعربيني  مل�ستقبل  روؤيتهم 
�لتطور و�حدة فوحدتنا و رباطة 
لن  تعاوننا  عن  �لناجتة  جاأ�سنا 

تفرقها �أي يد �أجنبية.

      كيف هي عالقتك 
بالكتابة؟

 
�سلم  على  نوتة  �سوى  ل�ست  �أنا 
على  يرق�ش  �لذي  �لكتابة 
ويف   �لكبري  و  �ل�سغري  �أنغامه 
�لكتابة  �ل�سخ�سية  معتقد�تي 
�إبد�ع يتولد بني ثنايا �حلياة وهو 
�سعور يدفع �ملرء ِل�سكب كل ما 
على  �أفكار  من  ذهنه  يف  يدور 
ملا  تلهف  بكل  يحت�سنها  ورق 

حِمَوريا  �لإبد�ع  �أن  كما  يتبعها 
ميكن  بال�ِسن  �أ�سا�سا  يتعلق  ل 
�لثالثني  ب�سن  طفال  تكون  �أن 
عن  �لع�رصين،  ب�سن  �سيخا  �أو 
�لِكتابة  على  �أُقِبل  كنت  نف�سي 
تَفَرغ  حتى  فاأكتب  غري  �سِ منذ 
�لأقالم تارة و�أنقِطع تارة �أخرى 
�لتعليم  عتبة  �قتحمت  �أن  �إىل 
�حلروف  فاأ�سبحت  �ملتو�سط 
�أُ�سِبح   ، يومي  �أ�سا�سيات  من 
على �لأِلف و �أُفِطر على �لكاف 
�أتناول  و  �لتاء  على  لأم�سي 
وجمملها  �لباء  برفقة  ع�سائي 
�أكتب لأحيا لأعرب عن ما يختلج 
نف�سي فكوين �بنة �لـ 14 عاما مل 
مينعني من �لكتابة يف مو��سيع 
ذلك  على  حفزين  بل  تَكرُبين 

ح�سب �لطريقة �لتي تنا�سبني.

توجهني  ملن      
عبارات التحية وال�سكر؟

 
�لذين  �أقدم حتية تقدير لأهلي 
يف  عليه  �أتكئ  جد�ر�  كانو� 
�لذين  وهو�ين  �سعفي  حلظات 
�لكتابة  �سعور  لتطوير  �ساندوين 
�أنها  مع  كياين  يدغدغ  �لذي 
فطريق  �أحالمي  حمور  لي�ست 
منذ  �سطرته  �لذي  طموحي 
�لدرب  �سيبقى  �أظافري  نعومة 
�ستبقى  ولكن  عليه  �أ�سري  �لذي 

�لكتابة من �سمن �لأولويات.

بالد�ر  �لفنك«،  »من�سور�ت  �أعادت 
�لبي�ساء، �إ�سد�ر رو�ية �ملغربي حممد 
تعد  و�لتي  �حلايف«،  »�خلبز  �سكري 
للجدل،  �إثارة  و�أكرثها  رو�ياته  �أ�سهر 
وذلك �سمن �سل�سة »كتاب �جليب«، يف 
�إطار �سيا�سة »جعل �لكتاب �جليد يف 

متناول �جلميع«.
كتب  �جلديد  �لإ�سد�ر  غالف  وعلى 
�أن  �حلياة  علمتني  »لقد  �ملوؤلف: 
دون  من  �لزمن  لعبة  �أعي  �أن  �أنتظر، 
ْدته:  ��ستح�سَ ما  عمق  عن  �أتنازل  �أن 
فاإنها  متوت،  �أن  قبل  كلمتك  قل 
ما  يهم  ل  طريقها.  حتماً  �ستعرف 
ت�سعل  �أن  هو  �لأهم  �إليه،  �ستوؤول 

غافية...  نزوة  �أو  حزناً  �أو  عاطفة 
�ليباب  �ملناطق  يف  لهيباً  ت�سعل  �أن 
�ملو�ت. فيا �أيها �لليليون و�لنهاريون، 
�أيها  و�ملتفائلون،  �ملت�سائمون  �أيها 
�أيها  �ملر�هقون،  �أيها  �ملتمردون، 
)�لعقالء(... ل تن�سو� �أن )لعبة �لزمن( 
ميكن  ل  هي،  مميتة  لعبة  منا،  �أقوى 
�ملوت  نعي�ش  باأن  �إل  نو�جهها  �أن 
نرق�ش  �أن  لإماتتنا،  ملوتنا،  �ل�سابق 
على حبال �ملخاطرة ن�سد�ناً للحياة. 
�أقول: يُخرج �حلي من �مليت. يُخرج 
يُخرج  �لّنِت ومن �ملتحلل.  �حلي من 
من  يُخرجه  و�ملنهار...  �مُلتْخم  من 
لب �ملتعي�سني  بطون �جلائعني ومن �سُ

على �خلبز �حلايف«.
ورو�ية »�خلبز �حلايف«، يعدها �لنقاد 
وعاملياً،  عربياً  �لرو�يات  �أهم  �أحد 
لغة،   39 بنحو  عدة  للغات  ترجمت 
�لثقايف  �لو�سط  يف  �سجة  و�أحدثت 
�لعربي، من بينها �لرتجمة �لإجنليزية 
و�لرتجمة   ،1973 �سنة  بولز  لبول 
�سنة  جلون  بن  للطاهر  �لفرن�سية 

.1981
�أي  بال  �لقاع  عامل  �لرو�ية  وتظهر 
و�لفقر�ء  �ملنبوذين  بني  جتميل، 
وتك�سف  و�لأ�سقياء،  و�ملهم�سني 

ت�سوهات �ملجتمع بعمق كبري.
وكالت

اإ�سدار جديد لرواية "اخلبز احلايف" ملحمد �سكري

ثقايف
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الإعالم بكل اأ�شكاله و اأطيافه و اأنواعه 
رقابة  اآلية  و   ، نبيلة  مهنة   ، و �رضوبه 
و تنوير الراأي العام  ، اأداة من اأدوات 
ال�شفافية ، و اإطالع ال�شعب على �شوؤون 

ت�شيري املرفق العمومي و عملياته .
الكهف   ، البع�ض  عند  الإعالم  نعم 
 ، ال�شهل  العمومي  للكنز  ال�رضي 
الإعالم جرائد وهمية تلهف املاليري 
، و جرائد ل يقراأها حتى �شحفيوها 
عائدات  من  فلكية  اأرقاما  نهبت 
�شحفي  هو  الإعالم   نعم   ، الإ�شهار 
افتكاك  اأجل  من  ي�شارع  بائ�ض  �شاب 
اأجرة �شهرية من بني خمالب اإقطاعي 

امت�شه دمه و اأراق عرقه  .
ذراع  �شاحب  تكن  مل  اإن  الإعالم  نعم 
و  ت�شتلب  ، كي  اأعمق اجلحور  مت�شط 
حِوّر  و  ر  زِوّ  ، اإّمعة  رديئا  كن   ، تنتهب 
فتات  تتلقف  و  ر�شاهم  تنال  حتى 

املاليري .
نعم الإعالم هلل بقوة ، و ادهن برفق 
اقرتب وقارب، الذئاب الكبار ، واقت�شم 
الغنائم مع جراء الذئاب ال�شغار ، نعم 
فك  من  لكل   ، مباح  ب�شتان  الإعالم 
 ، جمال  م�شحة  ذا  كان  اأو   ، احلرف 
، فال تقربها  الزقوم  لكن احذر �شجر 

فتكون من اخلا�رضين .
نعم الإعالم �شنع زبانيته ، و ل�شو�شه 
و  بخ�شه  و  مك�شه  و   ، �شما�رضته  و 
اأ�شباحه و مرتزقته ، وقواعد �شوقه و 

حدد �شلعه النافقة فيه .   
�شنها  التي   ، البي�شاء  الثورة  بقدر 
ال�شعب على الف�شاد ، وكان اأثناءها بني 
الفينة و الأخرى يرفع �شعارات طاردة 
كان  اأحيانا  بل  الإعالم  و�شائل  لبع�ض 
يقوم  اأن  اليوم  فعليه   ، بجلها  يكفر 
ما  و  الفا�شد  الإعالم  �شد  بثورتني 
خلفه من موؤ�ش�شات و مزاريب التمويل 

القذر .

قلم جاف

عن ماليري الإ�شهار
الوليد فرج

اجتماع جمل�س الوزراء اليوم 

مناق�شة الدخول اجلامعي 
والإنعا�ش القت�شادي 

يرتاأ�ض رئي�ض اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
اليوم الأحد، الجتماع الدوري ملجل�ض الوزراء 

عن طريق تقنية التوا�شل عن بعد.

خالل ال48 �ساعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�شد 
اأرواح6 اأ�شخا�ش

اآخرون   371 واأ�شيب  حتفهم  اأ�شخا�ض   6 لقي 
بجروح خمتلفة ومتفاوتة اخلطورة جراء حوادث 
مرور �شجلت عرب عدة وليات من الوطن خالل 
يوم  به  اأفادت  ما  ح�شب  الأخرية،  �شاعة  ال48 

ال�شبت ح�شيلة مل�شالح احلماية املدنية.

جهاز مكافحة حرائق الغابات

اإخماد 65 حريقا منها 23 
يف الغابات

واملحا�شيل  الغابات  حرائق  مكافحة  جهاز  قام 
باإخماد 65 حريقا  الزراعية، خالل نف�ض الفرتة، 
منها 23 حريق غابة، 12 حريق اأدغال، 16 حريق 
ح�شائ�ض و اأحرا�ض، 14 حرائق حما�شيل زراعية 
 338 الغابات،  من  هكتار   514 اإتالف  اإىل  اأدت 
و  هكتار من الأدغال، 650 هكتار من احل�شائ�ض 
كذا 7350 حزمة تنب 878 �شجرة مثمرة حمروقة.

لفائدة الأ�سقاء ال�سحراويني

اجلزائر تر�شل 31 طن من 
امل�شاعدات 

اأقلعت �شباح اأم�ض ال�شبت طائرة ع�شكرية حمملة 
ب�شحنة من امل�شاعدات الإن�شانية لفائدة ال�شعب 
ال�شحراوي ال�شقيق، انطالقا من القاعدة اجلوية 
لالنت�شار  اجلوية  القاعدة  باجتاه  ببوفاريك 
ح�شب  امل�شاعدات،  هذه  وتتمثل  بتيندوف 
الغذائية  املواد  من  طن   31 يف  امل�شدر،  ذات 
الهالل  طرف  من  ممنوحة  الطبية،  واملعدات 
الأحمر اجلزائري واملديرية املركزية مل�شالح 

ع.بال�شحة الع�شكرية لوزارة الدفاع الوطني.

قرب حدود ليبيا

اإ�شابة جندي تون�شي 
اأ�شفرت مواجهات بني اجلي�ض التون�شي ومهربني 
اإ�شابة  عن  ال�شبت،  اأم�ض  الليبية  احلدود  قرب 
جندي بطلق ناري يف ال�شاق جاء ذلك وفق بيان 

�شدر عن وزارة الدفاع التون�شية. 

حالتها تتطلب تنقال عاجال للخارج

طبيبة ترفع نداء ا�شتغاثة لرئي�ش اجلمهورية
رفعت الطبيبة زكية غ�سبان من امل�سيلة نداء 

ا�ستغاثة لرئي�س اجلمهورية من اجل متكينها من 
متابعة حالتها ال�سحية يف اخلارج يف ظل غلق 

الأجواء وانت�سار فريو�س كورونا. 

ناجح.م

ابنة  غ�شبان  زكية  الطبيبة 
ممار�شة  طبيبة  امل�شيلة  ولية 
32�شنة  ملدة  بجاية  مب�شت�شفى 
مدينة  بني  كان  الطبي  م�شارها 
الولية،  عا�شمة  وبجاية  خراطة 
اأنها  مار�ض  �شهر  يف  تكت�شف 
بداأت  الرئة،  ب�رضطان  م�شابة 
الوطن  داخل  العالج  يف  رحلتها 
الكيميائي  بني ت�شخي�ض والعالج 
من  الرابعة  اجلرعة  بعد  لكن 
اأن  اكت�شفت  الكيميائي  العالج 

تنق�ض  مل  الرئة  يف  املاء  ن�شبة 
العالجي  الربوتوكول  واأن 
املاأخوذ مل ياأت بنتيجة من اأجل 
الربوفي�شور  اجلراحي،  التدخل 
حلالتها  واملتابع  املعالج 
عالجي  بروتوكول  باأخذ  ين�شح 
  L'mminothérapie اآخر 
باجلزائر،  متوفر  غري  ولالأ�شف 
بعد  يوم  �شوءا  تزداد  وحالتها 

يوم. 
اليوم الطبيبة زكية تتوجه بندائها 
راأ�شهم  وعلى  املعنية  لل�شلطات 
اأجل  من  اجلمهورية  رئي�ض 

رخ�شة  ومنحها  بحالتها  التكفل 
الرحلة  عليها  تعذر  لأنه  خروج 
العالجية نظرا للظروف احلالية 
لغلق الأجواء وانت�شار وباء كورونا 

من  متخوفة  املعنية  الطبيبة 
وهي  بج�شدها  املر�ض  انت�شار 
من  ال�شلطات  تدخل  يف  تاأمل 

اأجل اإنقاذ حياتها. 

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
�سرطة القلب الكبري باملدية 

حجز اأكرث من 1000 وحدة كحولية

بجاية

وفاة املخرج مزيان يعلى 

دائرة  امن  م�شالح  متكنت 
من  باملدية  الكبري  القلب 
مروجي  اكرب  اأحد  توقيف 
امل�رضوبات الكحولية  باجلهة 
اإطار  يف  للولية،  ال�رضقية 
مبختلف  اجلرمية  مكافحة 
ل�شيما  اأنواعها  و  اأ�شكالها 
بامل�رضوبات  الجتار  جرائم 
الكحولية دون رخ�شة، وح�شب 
امل�شالح  لذات  اإعالمي  بيان 
متت  التي  العملية  هذه  فاإن 
بحر الأ�شبوع املن�رضم جاءت 
بف�شل يقظة اأفراد  ال�رضطة، 
مركبة  انتباههم  لفت  حيث 

م�شبوهة على متنها �شخ�شني، 
العثور  مت  توقيفها  فبعد 
معتربة  كمية  على  بداخلها 
الكحولية  امل�رضوبات  من 
الأنواع،  و  الأحجام  مبختلف 
الجتار  لغر�ض  موجهة  كانت 
التي  و  رخ�شة  بدوم  فيها 
قدرت ب 1020 وحدة كحولية، 
من  عدد  اإىل  بالإ�شافة 
 12 عيار  من  �شيد  خراطي�ض 
اإىل  اقتياد املعنيني  ليتم  ملم، 
ل�شتكمال  الدائرة   امن  مقر 
ك�شفا  حيث  معهم،  التحقيق 
عن هوية �شاحب امل�رضوبات 

توقيفه  مت  الذي  الكحولية 
ق�شائية  لتنجز  ملفات  اأي�شا، 
اأمام  تقدميهم  مع  �شدهم 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
يف  �شدر  اأين  �شليمان،  بني 
اإيداع  اأمر  منهما  اثنان  حق 
املوؤ�ش�شة العقابية عن جنحة 
حيازة و بيع م�رضوبات كحولية 
غري  امل�شاربة  جنحة  و   ،
امل�رضوعة وحيازة ذخرية من 
ال�شنف اخلام�ض دون رخ�شة 
من ال�شلطات املوؤهلة قانونا.

ر. بوخدميي 

يعلى  مزيان  املخرج  تويف 
�شباح اأم�ض ال�شبت مب�شت�شفى 
�شابقا(  )بارين  حمود  نفي�شة 
اأزمة  اإثر  العا�شمة  باجلزائر 
ال  ناهز  عمر  عن  قلبية 
من  علم  ما  ح�شب  74�شنة، 

جمعية اأ�شواء ال�شينمائية.
�شنة  ولد  الذي  الفقيد  وكان 

1946 بالق�رض ولية بجاية  قد 
�شن  يف  ال�شينمائي  العمل  بداأ 
الروائي  فيلمه  واأخرج  مبكرة 
اخلريف"  "نغم  الطويل 
 )Chant d’automne(
يعلى  مزيان  وقدم   ،1983 يف 
الوثائقية  الأفالم  عديد 
عمله  اأثناء  بالثورة  اخلا�شة 

)اجلزائري   " "الكاييك  ب 
ال�شينماتوغرافية(.  لل�شناعة 
رئي�ض  نائب  وفاته  قبل  وكان 
ال�شينمائية   اأ�شواء  جمعية  يف 
الرتاب  الراحل  �شيوارى 
�شيدي  مبقربة  اليوم  ظهر 
اأ�شواء  جمعية  ح�شب  يحيى، 

ال�شينمائية.

اإح�شائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

.   538 اإ�سابة جديدة بفريو�س 
كورونا

الإ�سابات  اإجمايل  ارتفاع     .
بكورونا اإىل 34639

بفريو�س  جديدة  وفاة   11    .
كورونا

.   ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا  
اإىل 1293

الإجمايل  ترفع   416 ال�سفاء     .
اإىل 24083 حالة �سفاء

ندرة  اأزمة  الأيام  هذه  عادت 
ف�شال  لت�شنع  الأكيا�ض  حليب 
جديدا من م�شل�شل املعاناة التي 
يتكبدها املواطن البويري خالل 
اأيام ال�شيف احلارة و�شط ظروف 
تف�شي  جراء  ا�شتثنائية  �شحية 
ال�شياق  ويف  كورونا،  فريو�ض 
الأزمة  هذه  من  هوؤلء  ا�شتكى 
فرتة  بعد  مرة  كل  يف  تعود  التي 
املوزعني  عودة  بعد  حلها  من 
عند  ولكن  عادية   ب�شفة  للعمل 
زيارة املحالت ت�شبح هذه املادة 
ال�رضورية عملة نادرة ولن حت�شل 
بني  �شاقة  بعد رحالت  اإل  عليها 
التنقل  حتى  اأو  املدينة  حمالت 

اإىل البلديات واملناطق املجاورة 
وهو ما وقفنا عليه اأم�ض مبعظم 
اأن  مع  البويرة  مدينة  اأحياء 
ت�شتهلك  كانت  التي  املقاهي 
مغلقة  تبقى  معتربة  كميات 
عودة  هذا  كل  من  والأخطر 
اأمام  الطويلة  الطوابري  ظاهرة 
�شاحنات  و�شول  عند  املحالت 
لقواعد  احرتام  اأي  دون  التوزيع 
الوقاية وال�شالمة والتباعد وحتى 
ارتداء الكمامات يف وقت ل تزال 
الولية ت�شجل يوميا اأزيد من 12 
حالة اإ�شابة بفريو�ض كورونا دون 
امل�شتبه  احلالت  عن  احلديث 

فيها .

اخلارجية  با�شم  املتحدث  قال 
بالده  اإن  مفتي،  دينا  الإثيوبية، 
ي�شرتط  اتفاق  توقيع  ميكنها  ل 
مياه  من  حمددة  ح�ش�ض  مترير 
امل�شب،  لدول  النه�شة  �شد 
ال�شودان وم�رض واأفاد مفتي، خالل 
باأن  ال�شبت،  اأم�ض  �شحفي  موؤمتر 
يف  اإثيوبيا  قدمته  الذي  املقرتح 
اأكدت خالله التزامها  املفاو�شات، 
من  امل�شب  دول  خماوف  مبراعاة 
حالت اجلفاف التي قد حتدث يف 

امل�شتقبل.
لذلك،  تتح�شب  اإثيوبيا  اأن  واأو�شح 
حالت  مع  للتعامل  اعتبارا  وت�شع 
من  ميكن  مبا  تلك  اجلفاف 

توقع  اأن  ميكن  ل  لكنها  مواجهتها، 
على اتفاق ملزم يحدد مترير ن�شب 
امل�شب،  لدول  املياه  من  حمددة 
واأ�شاف مفتي اأن اأدي�ض اأبابا اأكدت 
وم�رض  ال�شودان  امل�شب  لدولتي 
ال�شد،  ملء  مراحل  موا�شلتها  على 
التقا�شم  مل�شاألة  التطرق  وعدم 

امل�شتدام حل�ش�ض مياه النيل.

طوابري ومناو�سات بالبويرة

اأزمة ندرة حليب الأكيا�ش ت�شنع احلدث
ي�سرتط مترير ح�س�س حمددة لدول امل�سب

اإثيوبيا ترف�ش توقيع اتفاق 

اأح�سن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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