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وزير ال�سوؤون الدينية  يو�سف بلمهدي:

4 اآالف م�سجد �سيفتح ال�سبت املقبل
بحذافريه ال�سحي  الربوتوكول  متعدد لتطبيق  جتّند  •       مع 

ك�سف وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف، يو�سف بلمهدي، اأم�س، باأنه مّت اإح�ساء اأزيد من 4000 
م�سجد على امل�ستوى الوطني، توافرت فيها ال�سروط لإعادة الفتح، يف اإ�سارة منه، اأن الرقم كبري 
ووايف، ويعطينا فر�سة رفع التحدي من اأجل تطبيق الربوتوكول ال�سحي املحّدد، �سمن عملية 

الفتح التدريجي للم�ساجد، املقررة يوم 15 اأوت اجلاري.
مرمي خمي�سة

وقال بلمهدي يف ت�رصيح للإذاعة 
املعاينة  عملية  بعد  اإنه  الوطنية، 
باملائة   24 حوايل  على  حت�صلنا 
املوّزعة  امل�صاجد  جمموع  من 
عرب الرتاب الوطني، توفرت فيها 
الفتح،  لإعادة  اللزمة  ال�رصوط 
لـ1000  الت�صاع  �رصط  فيها  مبا 

م�صلي.
تطبيق  كيفية  اأما بخ�صو�ص 
الربوتوكول ال�صحي يف امل�صاجد، 

باإ�رصاف  �صيكون  اإنه  الوزير  لفت 
الوايل  قبة  وحتت  ال�صوؤون،  وزارة 
العلمية  اللجنة  يراأ�ص  الذي 
خا�صا  لي�ص  الأمر  لأن  الولئية، 
والأوقاف  الدينية  ال�صوؤون  بوزارة 
جتّند  هناك  باأن  فقط، مو�صحا 
املجتمع  اأي�صا  وي�صمل  متعّدد، 
املدين املتطّوع جلميع القطاعات 
التي ميكن اأن حتّقق الفارق، موؤكدا 
ذلك بقوله: » و�صن�صتطيع اأن ن�صل 
اإىل نتائج مر�صية باإذن اهلل وبوعي 
اعتبار اأن  على  امل�صلي اأي�صا«، 

قدوة  �صيكون  ح�صبه  امل�صجد 
والف�صاءات  التجّمعات  من  للكثري 
والتوعية  التح�صي�ص  يف  الأخرى، 
واحلّد من انت�صار الوباء، باعتباره 
للمواطنني  كبريا  جتمعا  يعرف 

ومكانا للتقّرب من اهلل.
يف حال توفرت الأ�صباب املواتية 

�صيتم فتح امل�صاجد الأخرى
وحتى ل يعاد غلق امل�صاجد مرة 
على  الأول  امل�صوؤول  دعا  اأخرى، 
القطاع، املواطنني اإىل الإخل�ص 
يف الدعاء هلل، واأن يجعلوا من هذه 

العودة عودة حميدة بينهم وبني اهلل 
التدابري  باأن  واإخوانهم، مو�صحا 
من  ال�صاأن  هذا  يف  و�صعت  التي 
يكن  ومل  �صّدنا،  ولي�صت  �صاحلنا 
والإجراءات  التدابري  اتخاذ  يوما 
وباء  تف�صي  من  للحّد  الحرتازية 
اأغرا�ص  اأّي  على  مبنيا  »كورونا« 
املواطن  حلماية  بل  اأخرى، 
وال�صحة العامة، وينبغي اأن نتفهم 
باملقابل امل�صلني  داعيا  ذلك، 
بالربوتوكول  ال�صارم  اللتزام  اإىل 
والتدابري ال�صحية، واأن يكونوا يف 

امل�صتوى، موؤكدا باأننا منّثل �صيدنا 
ر�صول اهلل »�صلى اهلل عليه و�صلم« 

الذي كان �َصْمحا يف اخُللق.
وزير  طماأن  اأخرى،  جهة  من 
والأوقاف،  الدينية  ال�صوؤون 
باقي  فتح  باإعادة  اجلزائريني 
توافرت  اإذا  املغلقة،  امل�صاجد 
املواتية،  والأ�صباب  ال�رصوط 
امل�صاجد  فتح  »�صيتم  بقوله: 

الأخرى، و�صتقام بحول اهلل �صلة 
حياتنا  اإىل  نعود  وهكذا  اجلمعة 
الطبيعية«، يف تاأكيد منه باأن هذا 
وموؤقت،  تدريجي  فتح  هو  الفتح 
اللزمة  ال�رصوط  توفرت  اإذا  لكن 
ف�صيتم  ال�صحي،  الو�صع  وا�صتقر 
فتح باقي امل�صاجد، و�صن�صلي كل 
فيها  مبا  امل�صجد،  يف  ال�صلوات 

�صلة اجلمعة.

ر�سم �سورة قامتة عن القت�ساد اجلزائري

االإعالم الفرن�سي ير�سد » م�ؤ�سرات مقلقة«
.    انخفا�س بن�سبة 3.9% يف اإجمايل الناجت الداخلي

اأم�ص من  حذر تقرير ن�رصته فران�ص بر�ص 
اجلديد   كورونا  فريو�ص  انت�صار  تداعيات 
انخفا�ص قيمة  و  على القت�صاد اجلزائري 
ال�رصكات  وتوقف  الت�صخم  وارتفاع  الدينار 
جانب  اإىل  ياأتي  هذا  وكل  العمل،  عن 

انخفا�ص عائدات النفط.
عن  للإح�صاء  الوطني  الديوان  واأعلن 
الناجت  اإجمايل  يف   %3.9 بن�صبة  انخفا�ص 
اإىل   ،2020 من  الأول  الربع  يف  الداخلي 
جويلية  يف   %15 من  البطالة  ن�صبة  اقرتاب 
املا�صي بعدما ثبتت عند 11.4% يف نهاية 
عام 2019 وبا�صتثناء قطاع الطاقة، انخف�ص 
يف   %1.5 بن�صبة  الداخلي  الناجت  اإجمايل 
مقابل  ال�صنة،  من  الأوىل  الثلثة  الأ�صهر 
زيادة قدرها 3.6% للفرتة نف�صها من 2019، 
بح�صب ديوان الإح�صاء وهو هيئة حكومية.

واعرتف الوزير الأول عبد العزيز جراد باأن 
»اجلزائر تعي�ص و�صعا اقت�صاديا �صعبا غري 
للحكومات  هيكلية  اأزمة  عن  ناجت  م�صبوق 
البرتول  اأ�صعار  انهيار  اإىل  اإ�صافة  ال�صابقة، 

واأزمة فريو�ص كورونا«.
الدويل،  النقد  �صندوق  توقعات  وبح�صب 
�صي�صهد القت�صاد اجلزائري انكما�صا ن�صبته 
العام مع عجز يف امليزانية هو  5.2% هذا 

الأعلى يف املنطقة.
ا�صتبعد  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ص  وكان   

النقد  �صندوق  من  ال�صتدانة  اإىل  اللجوء 
الدولية  املالية  الهيئات  من  اأو  الدويل 
الوطنية«. وحتتفظ  »ال�صيادة  با�صم  الأخرى 
عام  جلوئها  عن  موؤملة  بذكريات  اجلزائر 
الإ�صلح  وخطة  النقد  �صندوق  اإىل   1994
يف  هائلة  تخفي�صات  اإىل  اأدى  ما  الهيكلي 
الوظائف واإغلق �رصكات عامة وخ�صخ�صة 

جزء منها.
للنتعا�ص  خطة  اأعّدت  احلكومة  لكن 
القت�صادي، وقررت يف بداية ماي املا�صي 
الن�صف.  اإىل  الدولة  ت�صيري  ميزانية  خف�ص 
 ،2020 ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون  ويف 
اإىل  امليزانية  اإيرادات  انخفا�ص  اإقرار  مت 
حوايل 38 مليار يورو، مقابل 44 مليار يورو 

كانت متوقعة يف امليزانية الأ�صلية.
وتنّباأ اخلبري القت�صادي عبد الرحمن مبتول 
اأن »يرتاجع احتياطي العملت الأجنبية اىل 
اأولية  تقديرات  مقابل  يورو،  مليار   37.21

بنحو 43.44 مليار يورو«.
متوفرة  احللول  فاإن  اخلرباء،  وبح�صب 
�صيتطلب  حل  اأي  لكن  النكما�ص،  لتفادي 
اإ�صلحات جذرية. واقرتح قديدير تخفي�ص 
الأموال  ا�صتقطاب  مع  الفائدة،  معدلت 
الر�صمي وخف�ص  املتداولة يف القطاع غري 
العمل  فر�ص  عدد  على  اعتمادا  ال�رصائب 

اجلديدة التي يتم خلقها.

قائد املدر�سة العليا للم�ساة: 

اجلزائر تتمتع مبق�مات الق�ة ال�طنية
اللواء  للم�صاة،  العليا  املدر�صة  قائد  اأكد 
التي  املدر�صة  اأن  على  ريح،  اجليليل 
امل�صتجدات  كل  تواكب  الـ27،  عامها  تلج 
الع�صكرية  العلوم  ومفاهيم  نظريات  من 

احلديثة وعقائد القتال.
واأ�صاف اللواء يف كلمة له مبنا�صبة تخرج 
ت�صعة دفعات من ال�صباط و�صباط ال�صف، 
اأن املدر�صة تواكب اأي�صا فن القيادة وفنون 
لتاأهيل  وا�صرتاتيجيتها  احلديثة  احلروب 
قادة اأكفاء قادرون على اأداء مهامهم بكل 

التغيري  مبوجات  موؤكدا  واقتدار،  تفاين 
الإ�صرتاتيجي  بالعمق  اليقني  علمهم  و 
بها  تتمتع  التي  الوطنية  القوة  ومقومات 
الإقليمية  التحديات  مواجهة  يف  اجلزائر 
و مواجهة موؤ�رصات ا�صتهداف اأمن و اآمان 
اجلزائر. واأبرز اللواء اأن مبادرات اجلزائر 
يف  الإ�صتقرار  من  مزيد  لإحلل  الرامية 
فيها  ال�صيا�صية  التوترات  لعبت  منطقة 
ن�صوء  و  الفو�صى  �صناعة  يف  فعال  دورا 
قيمة  كذلك  مربزا  الإرهاب،  و  التطرف 

املوارد الب�رصية يف بناء الأوطان وحتويل 
واقع  اإىل  والتطلعات  والآمال  الطموحات 
والروؤى  التوجيهات  �صوء  يف  ملمو�ص 
رئي�ص  للفريق،  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
اأركان اجلي�ص الوطني ال�صعبي والتي توؤكد 
اأن اجليو�ص احلديثة ل يتم تقومي قدراتها 
و كفاءتها بحجم قواتها و النظم احلديثة 
من  امتلكها  مبدى  اإمنا  و  متتلكها  التي 
قدرات ب�رصية قادرة على ت�صغيل و اإدارة 

تلك النظم.

البويرة

احتجاجات على املاء والغاز 
موجة  اأ�صبوع  بداية  البويرة  ولية  �صهدت 
�صكان  �صنها  الحتجاجية  احلركات  من 
خمتلف  بتج�صيد  للمطالبة  مناطق  عدة 
انتظارها  طال  التي  التنموية  امل�صاريع 
كاملاء  احلياة  باأ�صا�صيات  تعلق  ما  خا�صة 
من  وغريها  الطبيعي  والغاز  ال�رصوب 
بعيد  حلما  اأ�صبحت  التي  ال�رصوريات 
ال�صياق  ويف  ال�صنوات،  مبرور  املنال 
ببلدية حيزر  قنتور  انتف�ص مواطنو قرية 
يف اعت�صام عارم اأمام مقر البلدية تنديدا 
بجفاف حنفياتهم لفرتة طويلة ما جعلهم 
قطرات  عن  البحث  م�صقة  يكابدون 
و�صط  بعيدة  مل�صافات  و�صيلة  باأي  املاء 
ظروف طبيعية قا�صية مع ارتفاع درجات 

اأنهم �صئموا  اأكد حمدثونا  احلرارة ،حيث 
والزائفة  الكاذبة  بالوعود  و�صفوه  مما 
جت�صد  مل  ما  الحتجاج  لغة  و�صيوا�صلون 
مطالبهم على اأر�ص الواقع ، ومن جهتهم 
عمر  بلدية  مواطني  من  الع�رصات  قام 
بقطع الطريق الوطني رقم 25 الرابط بني 
وليتي البويرة وتيزي وزو باإي�صال �صوتهم 
م�رصوع  يخ�ص  فيما  املعنية  للجهات 
الطبيعي  الغاز  مبادة  منازلهم  تو�صيل 
جمهولة  لأ�صباب  ح�صبهم  توقف  الذي 
مطالبني امل�صوؤولني بحقهم يف ال�صتفادة 
من هذه املادة احليوية كغريهم من �صكان 

املناطق الأخرى.
اأح�سن مرزوق

�سلطة �سبط ال�سحافة املكتوبة

ت�سجيع تعددية املعل�مة ون�سرها
الر�صمي  الناطق  الت�صال  وزير  اأو�صح 
للحكومة، عمار بلحيمر، اأن �صلطة �صبط 
ل�صيما  �صتتكفل  املكتوبة  ال�صحافة 
»بت�صجيع تعددية املعلومة و ال�صهر على 
عرب  املكتوبة  املعلومة  توزيع  و  ن�رص 

كامل الرتاب الوطني«.
يوم  ن�رص  واأج  به  خ�ص  حديث  ففي 
مهام  اأن  بلحيمر  اأكد  ال�صبت،  اأم�ص 
ال�صخ�صية  »امل�صتقلة ذات  ال�صلطة  هذه 
تتمثل  املالية«  وال�صتقللية  املعنوية 
الر�صائل  نوعية  على  »ال�صهر  يف  كذلك 
الإعلمية وترقية وابراز الثقافة الوطنية 

يف جميع جوانبها«.
على  »ال�صهر  يف  اأي�صا  مهامها  وتتمثل 

)املعلومة(  وبث  ن�رص  تدعيم  و  ت�صجيع 
الو�صائل  كافة  عرب  الوطنيتني  باللغتني 
القواعد  �صفافية  على  وكذلك  امللئمة 

القت�صادية ل�صري موؤ�ص�صات الن�رصة«.
الت�صال  وزير  دعا  ال�صدد  هذا  يف 
اإىل  الإعلمية  ال�صاحة  يف  الفاعلني 
مببداأ  التم�صك  خلل  من  »احلر�ص 
ممار�صة  ت�صجيع  على  الذاتي  ال�صبط 
عن طريق  اجلزائر  لل�صحافة يف  اأف�صل 
حترير ميثاق توافقي لأخلقيات املهنة 

من اأجل ت�صيري قطاع ال�صحافة«.
�صي�صكل  امليثاق  هذا  اأن  اأ�صاف  و 
ال�صلطات  و  للمجال�ص  »مرجعية« 
الإعلم  قانون  يف  املقررة  امل�صتقبلية 

ل�صنة 2012 و التي مل تر النور بعد.
املتعلق  الع�صوي  القانون  ين�ص  و 
�صلطة  اأن  على   2012 ل�صنة  بالإعلم 
على  ت�صهر  املكتوبة  ال�صحافة  �صبط 
حتت  الأجهزة  و  العناوين  متركز  »منع 
النفوذ املايل و ال�صيا�صي و اليديولوجي 

لنف�ص املالك«.
وتتكون �صلطة �صبط ال�صحافة املكتوبة 
و�رصوط  قواعد  »حتديد  ب  امللزمة 
امل�صاعدات املمنوحة من طرف الدولة 
توزيعها«  على  وبال�صهر  الإعلم  لأجهزة 
مبر�صوم  تعيينهم  يتم  ع�صوا   14 من 
قابلة  غري  �صنوات  �صت  ملدة  رئا�صي 

للتجديد ح�صب القانون الع�صوي.

اأم�ص،  امل�صلمني،  العلماء  جمعية  ثمنت 
يف  العليا  ال�صلطات  قرار  لها،  بيان  يف 
البلد القا�صي باإعادة فتح بيوت اآهلل، غري 
دون  امل�صاجد  جميع  بفتح  طالبت  اأنها 

ا�صتثناء.
واأفاد بيان للجمعية التي يراأ�صها الدكتور 
املكتب  اجتماع  اأن  ق�صوم،  الرزاق  عبد 
امل�صلمني،  العلماء  جلمعية  الوطني 
باملطالبة  خل�ص  قد  املن�رصم،  ال�صبت 
الوطن،  ربوع  عرب  امل�صاجد  كافة  بفتح 

تفاديا لكتظاظ امل�صاجد الكبرية، ب�صبب 
القادمني من الأحياء الأخرى، م�صرية اأنه 
لبد من امل�صاعدة لإجناح عملية لإعادة 
اإىل تطبيق  فتح امل�صاجد، داعية اجلميع 
التي  ل�صحية  الوقاية  اإجراءات  واحرتام 
الطبية املخت�صة، مبا  اللجان  اإليها  دعت 

ي�صمن فتحا دائما مل�صاجدنا.
كما اأ�صادت اجلمعية، بكل جهود اخلريين 
اإىل مزيد  فيما دعت  كورونا،  خلل فرتة 
الرفع  اإجراءات  مع  احلكمة  و  ال�صرب  من 

ما  خ�صو�صا  ال�صحي،  للحجر  التدريجي 
لتجاوز  احل�صاري  احل�ص  باإظهار  تعلق 
اأن  مربزة  خ�صائر،  باأقل  املحنة  هذه 
و  الأمة  �صمري  �صتظل  العلماء  جمعية 

ال�صند الدائم لها.
امل�صلمني  العلماء  جمعية  وطالبت 
اجلزائريني، يف اآخر بيانها ال�صعب اللبناين 
والتنوع  ال�صلمي  التعاي�ص  الثبات على  اإىل 
�صمام  اأنه  التاريخ  اأثبت  الذي  الثقايف 

الأمان للبنان.

جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني:

فتح جميع امل�ساجد تفاديا لالكتظاظ

مرمي خمي�سة

اأح�سن مرزوقاأح�سن مرزوق
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اإميان لوا�س 

علي ربيج 
الدخول الجتماعي �سيكون 

مغايرا  

اأكد املحلل ال�سي��سي علي ربيج ب�أن 
و  الدخول االجتم�عي �سيكون مغ�ير 
اعتب�رات  لعدة  نظرا  مت�م�  خمتلف 

على راأ�سه� ج�ئحة كورون�.
ربيح  علي  ال�سي��سي  املحلل  حذر 
يف ت�رصح خ�ص به جريدة »الو�سط« 
االجتم�عي  الدخول  تداعي�ت  من 
تعي�سه�  التي  ال�سحية  االأزمة  يف ظل 
البالد منذ قرابة 6 اأ�سهر ، الفت� ب�أن 
هن�ك  تخوف�ت من خمت�سني و اأطب�ء 
خ��سة  اأن الدخول االجتم�عي ميكن 
اأن يكون فر�سة لعودة الوب�ء و ارتف�ع 
الدخول  اأن  ب�عتب�ر  االإ�س�ب�ت  عدد 
الكبرية و  يتميز ب�حلركة  االجتم�عي 

التق�رب االجتم�عي .
الدخول  ب�أن  ربيج  علي  واعترب 
االجتم�عي ي�أتي يف ظروف ا�ستثن�ئية 
التي  ال�سحية  لالأزمة  و خ��سة نظرا 
ذلك  ب�أن  مربزا  البالد،  تعي�سه� 
الدخول  على  انعك��س�ت  له  �سيكون 
الدخول  و  الر�سمية  االمتح�ن�ت 
اجل�معي، الفت� ب�أن الدخول اجل�معي 

يعرف �سغوط�ت كبرية .
الدخول  ب�أن  ربيج  علي  �سدد  و 
االجتم�عي �سيكون له اأبع�د اقت�س�دية 
الظروف  و  ال�سحية  االأزمة  ب�سبب 
البالد  تعي�سه�  التي  االقت�س�دية 
ق�ئال  ال�رصائية،  القدرة  تراجع  و 
اأعلنت  املوؤ�س�س�ت  من  العديد   »:
اإفال�سه� و العديد من العم�ل فقدوا 
االجتم�عي   الدخول   ، من��سبهم 

يفر�ص م�س�ريف على الع�ئالت »..
ويف �سي�ق مت�سل، ق�ل علي ربيج :« لن 
ن�سهد دخول اجتم�عي ب�ل�سكل الذي 
تتعلق  �سعبة  ظروف   ، عليه  اعتدن� 
خ��سة  العمل  مبن��سب  ب�اللتح�ق 
بعد انته�ء العطلة يف ظل ارتف�ع عدد 

االإ�س�ب�ت بفريو�ص كورون� .
الدخول  ب�أن  ربيج  علي  وتوقع 
مت�أخر،  �سيكون  املقبل  االجتم�عي 
الفت� ب�أن العديد لن يتمكنوا من العودة 

ب�سبب اإجراءات احلجر ال�سحي .

حممد وا�سح
تاأمني الدخول املدر�سي تفاديا 

لأي مفاجاأة 

الوطني  الع�م  اعترب املن�سق 
الرتبويني  وامل�رصفني  للم�س�عدين 
الدخول  ب�أن  وا�سح   حممد 
االأ�سواأ  �سيكون  املقبل  االجتم�عي 
الو�سع  ظل  يف  اال�ستقالل،  منذ 

ال�سحي التي متر به البالد.
الوطني  الع�م  املن�سق  لفت 
الرتبويني  وامل�رصفني  للم�س�عدين 
حممد وا�سح يف  حجم ال�رصر الذي 
الع�ئالت  من  االآالف  مئ�ت  اأ�س�ب 
بال  ليلة  و  يوم  بني  اأ�سبحت  التي 
يق�ل  م�  اأقل  و�سعية  يف  و  ق�ر  دخل 
حم�لة  ال  �ستوؤثر  ك�رثية  اأنه�   عنه� 
يف متدر�ص اأبن�ئهم من حيث �سعوبة 
وحتمل  امل�دي  و  النف�سي  التكفل 
�سعف  على  زي�دة  اإ�س�فية  م�س�ريف 
بع�ص  يف  انعدامه�  او  اخلدم�ت 

اأو  النقل  غي�ب  حيث  من  املن�طق 
حتى وجود خمطط تف�سيلي للكيفية 
دخول  ت�أمني  خالله�  من  �سيتم  التي 

مدر�سي بال عقب�ت. 
امل�س�كل  ب�أن  وا�سح  حممد  اأكد  و 
الرتبية منذ  فيه� قط�ع  يتخبط  التي 
زمن و التي مل يجد له� الق�ئمون على 
القط�ع حلول نه�ئية ك�الكتظ�ظ مثال 
ظل  يف  املع�ن�ة  حجم  من  �سيزيد 

التدابري الوق�ئية الواجب اتخ�ذه�.
ب�أن عدم  وا�سح  حممد  وق�ل 
م�ستوى  على  ال�سي��سي  اال�ستقرار 
يف  االأداء  �سعف  و  الدولة  موؤ�س�س�ت 
الالم�سوؤولية  و  االأزمة  مع  التع�مل 
املتخذة  القرارات  واقعية  يف عدم 
ارجت�لية  و  ع�سوائية  اأ�سبحت  التي 
االأحي�ن  من  كثري  يف  منطقية  وغري 
ينذر  و  االأو�س�ع  تردي  من  �سيزيد 

ب�نفج�ر اجتم�عي مرتقب .

الوطني  الع�م  املن�سق  واأ�س�ر 
الرتبويني  وامل�رصفني  للم�س�عدين 
املرجوة  االأولوية  اإعط�ء  عدم  ب�أن  
املمنهج  التهمي�ص  و  الرتبية  لقط�ع 
ملنت�سبيه و مم�ر�سة �سي��سة االأب�رت�يد 
املهني من خالل الكيل مبكي�لني بني 
اأع�س�ء  بني  االألغ�م  زرع  و  االأ�سالك 

اجلم�عة الرتبوية

عبد الرحمان هادف 
احلفاظ على اجلبهة 

الجتماعية 

االقت�س�دية  التنمية  يف  اخلبري  اأكد 
الدخول  ب�أن  ه�دف  الرحم�ن  عبد 
االجتم�عي �سيكون ا�ستثن�ئي� و خ��ص 
املزدوجة  االأزمة  ا�ستمرار  ظل  يف 

ال�سحية و االقت�س�دية .
و�سدد عبد الرحم�ن يف ت�رصيح خ�ص 
به جريدة الو�سط ب�أن احلكومة مط�لبة 
امل�ستوي�ت  كل  الظروف على  بتهيئة 
املقبل،  االجتم�عي  للدخول  حت�سب� 
ثم  التي  احلم�ية  جلنة  ب�أن  الفت� 
اإن�س�ئه� و التي يرتاأ�سه� الوزير االأول 
يجب اأن تلعب دور يف و�سع الرتتيب�ت 
اختالل  اأي  لت�سجيل  تف�دي�  الالزمة 

يف الدخول االجتم�عي املقبل .
ولفت ه�دف ب�أن الكثري من املواطنني 
يع�نون  االقت�س�ديني   املتع�ملني  و 
م�سددا  ال�سحية،  االأزمة  ب�سبب 
و  الظروف  كل  تهيئة  �رصورة  على 
اإعط�ء  و  االجتم�عية  اجلبهة  طم�أنة 
للعودة  االقت�س�دي  للن�سيج   الفر�سة 
يتطلب  ب�أن ذلك  ، مربزا  ن�س�طه  اإىل 
و  اقت�س�دي  جديد  عقد  يكون  اأن 

من  االأطراف  كل  بني  اجتم�عي 
التي  التحفيزية  االإجراءات  خالل 
ميكن من خالله� ت�سجيع املتع�ملني 
االقت�س�ديني يف اإع�دة بعت االقت�س�د 
الذه�ب  و  االأو�س�ع  تهدئة  اأجل  من 

اإىل دخول اجتم�عي دون م�س�كل . 
فتح  ب�رصورة  املتحدث  وط�لب 
الت�س�ور و نق��ص �رصيح من اأجل اتخ�ذ  
اإجراءات تخ�ص الدخول االجتم�عي 
مل�س�عدة  اإجراءات  يف  الت�رصيع  و   ،
املوؤ�س�س�ت االقت�س�دية من اأجل بعث 
ن�س�طه� و اإع�دة الن�س�ط االقت�س�دي 
يف  امل�س�ريع  بع�ص  بعت  خالل  من 
على  للحف�ظ  املعروفة،  القط�ع�ت 
الدخول  لت�سيري  االجتم�عية  اجلبهة 

االجتم�عي ب�أريحية ..

بوديبة
ن�ستبعد تاأجيل  الدخول 

الجتماعي املقبل 

الر�سمي  الن�طق  بوديبة  اأكد م�سعود 
امل�ستقل  الوطني  للمجل�ص 
مل�ستخدمي التدري�ص ثالثي االأطوار 
الدخول  ب�أن  للرتبية)كن�ب�ست(، 
�سيكون  ال�سنة  لهذه  االجتم�عي 
لالأزمة  نظرا  خ��ص  و  ا�ستثن�ئي 
منذ  البالد  تعي�سه�  التي  ال�سحية 
الذي  الو�سع  ب�ن  م�سددا  اأ�سهر،   6

تعي�سه اجلزائر ي�سعب التحكم فيه .
للمجل�ص  الر�سمي  الن�طق  ا�ستبعد 
مل�ستخدمي  امل�ستقل  الوطني 
االأطوار  ثالثي  التدري�ص 
يف  بوديبة  م�سعود  للرتبية)كن�ب�ست( 
 « الو�سط   « به جريدة  ت�رصيح خ�ص 
 ، املقبل  االجتم�عي  الدخول  ت�أجيل 

م�سددا ب�أنه حتمية �رصورية .
الو�سع  اأن   اإىل  بوديبة  ولفت 
ظل  يف  جدا  �سعب  االجتم�عي 
ارتف�ع  و  ال�سحية  االأزمة  ا�ستمرار 
كورون�،  بفريو�ص  االإ�س�ب�ت  عدد 
ق�ئال:« نعي�ص ظرف �سعبي و دخول 
اجتم�عي و مدر�سي خ��ص مل نع�سه 

من قبل ».
و�سع  �رصورة  على  بوديبة  و�سدد 
و   ، الوب�ء  ملح��رصة  اإ�سرتاتيجية 
االجتم�عية  املع�سلة  حل  اإيج�د 
ارتف�ع  ظل  اجلزائر يف  تعي�سه�  التي 

االأ�سع�ر و تدهور القدرة ال�رصائية .

اأحمد خالد
الكتظاظ  خطر على �سحة 

اأبنائنا

التالميذ  اأولي�ء  جمعية  رئي�ص  توقع 
ب�أن الدخول االجتم�عي  اأحمد خ�لد 

ا�ستثن�ئي على جميع  �سيكون  املقبل 
احلكومة  ب�أن  الفت�   ، امل�ستوي�ت 
و  امل�دية  احتي�ط�ته�  كل  اأخذت 
املعنوية الإجن�ح الدخول املدر�سي .

واعترب اأحمد خ�لد يف ت�رصيح خ�ص 
الدخول  ب�أن  »الو�سط«  جريدة  به 
دخول  اأ�سعب  �سيكون  االجتم�عي 
رغم  اال�ستقالل  منذ  اجتم�عي 
 ، الو�س�ية   تبنته  الذي  الربوتوكول 
االأق�س�م  اكتظ�ظ  م�سكل  اإىل  الفت� 
الذي   ، الكربى   املدن  يف  خ��سة 

و�سفه ب�ملوروث القدمي منذ 1990.
واأعلن اأحمد خ�لد ب�أن جمعيته �سرتفع 
العديد من االإن�سغ�الت و املط�لب يف 
االأول  امل�سوؤول  مع  املقبل  االجتم�ع 
يف القط�ع �سعي� منه� الإجن�ح املو�سم 
الدرا�سي يف ظل االأزمة ال�سحية التي 

تعي�سه� البالد قرابة 6 اأ�سهر .
و  ال�سعوب�ت  واأبرز املتحدث 
تطبيق  تواجه  التي  التحدي�ت 
ق�ئال  الوق�ئية،  التدابري  و  التعليم�ت 
احلجوزات،  يف  م�سكل  هن�ك   »:
جدول  و  الط�والت  االأ�س�تذة،  عدد 

التوقيت »..
التالميذ  اأولي�ء  جمعية  رئي�ص  ودع� 
اإىل �رصورة تدعيم و تعزيز املوظفني 
التب�عد  ق�سية  اإىل  الفت�   ، االإداريني 
كبري  م�سكل  اعتربه�  الذي  اجل�سدي 

جدا .

�سواهلية
التخوف  يخيم على اأذهان كل 

الأطراف 

اأحمد  االقت�س�دي  اخلبري  �سدد 
االجتم�عي  الدخول  ب�أن  �سواهلية 
املقبل ويف ظل هذه االأزمة ال�سحية 
من  تدابري  اتخ�ذ  علين�  �سيفر�ص 
الع�ملة  اليد  تقلي�ص  يتم  خالله� 
والطلبة  التالميذ  اأعداد  وتقلي�ص 
اإىل  اإ�س�فة  املوؤ�س�س�ت  مبختلف 
امل�ستلزم�ت ال�سحية ال�رصورية التي 

تتطلب نفق�ت اإ�س�فية .
ت�رصيح  يف  �سواهلية  اأحمد  تخوف 
الدخول  من  متخوف  »للو�سط«  
ب�أن   الفت�    ، املقبل  االجتم�عي 
اخلوف يخيم على اأذه�ن كل االأطراف 

من معلمني ومتعلمني واإداريني .
و لفت اخلبري االقت�س�دي ب�أن  ع�مل 
�رصوري�  البيداغوجية  الهي�كل  توفر 
نظرا مل� عرفته املوؤ�س�س�ت الرتبوية 
من اكتظ�ظ اأثر على املردود التعليمي 
وبذلك تعترب احل�لية ال�سحية فر�سة 
اإ�س�فة  امل�سكل  هذا  عىل  للق�س�ء 
للم�س�ف�ت البعيدة للطالب واالإطع�م 
وجب  التي  التحدي�ت  من  وغريه� 

التح�سري اجليد له� .
يف حني �سدد �سواهلية ب�أن  الظرف 
اتخ�ذ  ال�سلط�ت  على  يحتم 
املج�الت  كل  يف   االإجراءات  
 ، واالجتم�عية  االقت�س�دية  خ��سة 
مدة  طول  ل�سبب  تف�قم  ال�رصر  الأن 
احلجر وذلك م� يجعل من� التع�ي�ص 
ال�سحية  التدابري  وجعل  الوب�ء  مع 
ثق�فة  امل�ستقبل  يف  الوق�ئية 
ك�لتب�عد  وتر�سيخه�  دوامه�  يجب 
الت�س�فح  وتقليل  الكم�م�ت  ولب�ص 
ال�رصورية  االحتي�ط�ت  من  وغريه� 
االقت�س�دية  كلفته�  ك�نت  مهم� 

واالجتم�عية .

توقع نا�سطون و فاعلون يف ت�ساريح جلريدة الو�سط باأن الدخول الجتماعي �سيكون مغايرا ،و 
خمتلف متاما نظرا لعدة اعتبارات على راأ�سها جائحة كورونا، م�سددين باأن  احلكومة مطالبة 

بتبني اإجراءات حتفيزية للحفاظ على اجلبهة الجتماعية و �سمان دخول اجتماعي دون م�ساكل .

خرباء ونا�سطون يقراأون امللف

الدخول االجتماعي �سداع يف راأ�س احلكومة
.    تهدئة اجلبهة الجتماعية اأولوية ق�سوى

واخلبري  اجليوفيزي�ئي  الب�حث  اأكد 
اأم�ص،  بون�طريو،  لوط  الفلكي، 
ت�سهده  الذي  الزلزايل  الن�س�ط  اأن 
وطبيعي،  ع�دي  موؤخرا،  اجلزائر 
واملنطقة  ع�مة  الع�مل  ي�سهده 
خ��سة، نتيجة حترك طبيعي و�سل�ص 
لالأر�ص، �سمن ن�س�ط البحر االأبي�ص 
الثبوت  بعد  وهذا  املتو�سط، 
املنطقة  ميز  الذي  واال�ستقرار 

خالل فرتة طويلة.
الن�س�ط  اأن  بون�طريو  اأو�سح  حيث 

يف  ترجم  الذي  املحلي  الزلزايل 
م�،  نوع�  قويتني  اأر�سيتني  هزتني 
م�ص  وتيب�زة،  ميلة  والية  من  كل  يف 
يعد  وال  واملغرب  ا�سب�ني�  كذلك 
يف  م�سريا  فقط،  ب�جلزائر  خ��س� 
احل�يل  الن�س�ط  اأن  ال�سي�ق،  ذات 
املت�بعة  ح�سب  ع�دي�  يعد  لالأر�ص 
وي�سبح  يتغري  قد  لكنه  له،  الدورية 
مل  االأمور  واأن  ال�سيم�  ا�ستثن�ئي�، 

تت�سح على االأر�ص.
مرمي خمي�سة

اخلبري الفلكي، لوط بوناطريو:

الن�ساط الزلزايل يف ميلة 
وتيبازة عادي

تلقت تكوينا باملدر�سة العليا 

القوات البحرية تتدعم باأربع 
دفعات جديدة

للجي�ص  البحرية  قوات  تدعمت 
االأحد  اأم�ص  ال�سعبي  الوطني 
خمتلف  يف  جديدة  دفع�ت  ب4 
حملت  ا�سم  التخ�س�س�ت  التي 
ال�سهيد »ورت�ل ب�سري« والتي تخرجت 
اأن  من املدر�سة العلي� للبحرية بعد 
للمتطلب�ت  ي�ستجيب  تكوين�  تلقت 
الدفع�ت  هذه  وت�سمل   . الراهنة 
التي  البحرية  �سالح  يف  اجلديدة 
ق�ئد  تخرجه�  حفل  على  اأ�رصف 
الوطني  ب�جلي�ص  البحرية  القوات 
العربي  اللواء  حممد  ال�سعبي 
دورة  ل�سب�ط   28 حويل  الدفعة 
�س�بط�(   87( االأرك�ن  و  القي�دة 
االإتق�ن  دورة  ل�سب�ط   34 والدفعة 
املتخرجة،  الدفع�ت  �سملت  كم� 
م��سرت   لدورة  الرابعة  الدفعة 
تخ�س�ص ات�س�الت بحرية وميك�نيك 
من   35 الدفعة  ج�نب  بحرية  اإىل 
للدفعة  املوافقة  االأ�س��سي  التكوين 
-م��سرت  لي�س�ن�ص   ( نظ�م  الع��رصة 
- دكتوراه( وت�سمل تخ�س�س�ت علوم 
و  االت�س�الت   ، البحرية  املالحة 
بحرية،  ميك�نيك  االأ�سلحة،  اأنظمة 
 ، البحرية  ال�سوؤون  اإدارة  و  ت�سيري 
اإن�ث   3 املتخرجة  الدفع�ت  وت�سم 
الك�مريون  من  اأج�نب  و5 مرتب�سني 

والكونغو
 وعقب تفتي�ص الدفع�ت املتخرجة 
البحرية  القوات  ق�ئد  طرف  من 
للبحرية  العلي�  املدر�سة  ق�ئد  األقى 
ذكر  كلمة  ال�رصيف  اللواء  عدن�ن 

توليه�  التي  اخل��سة  ب�الأهمية  فيه� 
القي�دة العلي� جلي�ص الوطني ال�سعبي 
حتت  بو�سع  التكوين  ملنظومة 
الو�س�ئل  جميع  املدر�سة  ت�رصف 
ال�رصورية  امل�دية  و  الب�رصية 
التكوين  نوعية  م�ستوى  ذو  لتكوين 
يجب  التي  اجلهود  وكذا  املحقق 
بذله� من اأجل ترقيته حتى ي�ستجيب 
 ، الراهنة  التكنولوجية  ملتطلب�ت 
املتخرجني  الوقت  نف�ص  يف  ح�ث� 
و  احل�سنة  ب�الأخالق  التحلي  على 
و  مه�مهم  ت�أدية  اأثن�ء  العلي�  املثل 
ثورة  ل�سهداء  النبيلة  ب�لقيم  التثبت 
خري  يكونوا  واأن  املجيدة  التحرير 
االأ�س�و�ص  للمج�هدين  ممثلني 

جلي�ص التحرير الوطني
القوات  ق�ئد  وافق  ذلك   وعقب 
ب��سم  الدفعة  ت�سمية  على  البحرية 
ب�سري«  »ورت�ل  البطل  ال�سهيد 
ب��ستعرا�ص ع�سكري  ليختتم احلفل 
على  املتخرجة  الدفع�ت  اأدته 
كم�  الع�سكرية  املو�سيقى  وقع 
ووحدات  ع�ئمة  وحدات  ق�مت 
بتنفيذ  البحري  للطريان  اأخرى 
�س�حل  بعر�ص  ا�ستعرا�سي  مترين 
ت�منفو�ست بعنوان االإنق�ذ يف اأع�يل 
تكرمي  مت  ب�ملن��سبة،  و   . البح�ر 
ع�ئلة ال�سهيد ورت�ل ب�سري من طرف 
ق�ئد القوات البحرة بح�سور اإط�رات 
و�سب�ط �س�مني من خمتلف م�س�لح 

ومديري�ت وزارة الدف�ع الوطني
باية ع  

ع�سو فريق البحث بجامعة اك�سفورد الربيطانية:

»لقاحنا �سيكون من اأرخ�س 
اللقاحات يف العامل«

بج�معة  البحث  فريق  ع�سو  ك�سف 
اك�سفورد الربيط�نية، الدكتور اأحمد 
حممود �س�مل�ن، اأم�ص، عن تف��سيل 
عملية  ت�سهده  الذي  الكبري  التقدم 
تطوير لق�ح كورون� كوفيد-19، على 

م�ستوى ج�معته.
يف  �س�مل�ن،  الدكتور  اأ�س�ر  حيث 
الإحدى  ال�سك�يب  عرب  ت�رصيح 
القنوات اخل��سة،  اأن 1100 متطوع 
مت تلقيحهم ب�للق�ح اجل�ري تطويره 
مو�سح�  جيدة،  ك�نت  والنت�ئج 
جتربته  متت  اللق�ح  اأن  ب�ملن��سبة، 
وخمتلف  االأجن��ص  خمتلف  على 
فع�ليته،  الإثب�ت  اجلينية،  الرتكيب�ت 
معلن� ب�ملن��سبة، اأنه �سيتم االإعالن 
عن نت�ئج املرحلة الث�لثة من جت�رب 

اللق�ح نه�ية �سهر �سبتمرب.

�س�مل�ن،  حممود  اأحمد  لفت  كم� 
لق�ح  اأن  مت�سل،  �سعيد  على 
اأوك�سفورد �ستكون تكلفته بني 5 و7 
اأرخ�ص  من  ويعترب  للجرعة،  دوالر 
اأن  م�سيف�  الع�مل،  يف  اللق�ح�ت 
اأ�سرتا   « للق�ح  املنتجة  ال�رصكة 
الوالي�ت  مع  تع�قدت  قد   ،« زينيك� 
دول   4 وكذا  االأمريكية،  املتحدة 

اأوروبية.
عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  وك�ن  هذا 
وقت  يف  اأمر  قد  تبون،  املجيد 
العزيز  عبد  االأول،  الوزير  �س�بق، 
الدول  مع  ات�س�الت  ب�إجراء  جراد، 
العلمية  االأبح�ث  فيه�  التي تقدمت 
اقتن�ء  بغية  كورون�،  فريو�ص  حول 
فور  املطلوبة  ب�لكمي�ت  اللق�ح 

مرمي خمي�سةت�سويقه.



الإثنني 10 اأوت   2020  املوافـق  لـ 20 ذو احلجة   1441ه 24 �ساعة4

 حكيم مالك 

اقرتاح نظامني للدوام يف التعليم 
البتدائي

 
الرتبية  بوزارة  ال�سابق   امل�ست�سار  ك�سف 
الو�سط   « يومية  به  خ�ص  ت�رصيح  الوطنية يف 
يف  واملتمثلة  االقرتاحات  من  جملة  عن   «
التعليم  والف�ساءات  يف  الزمن  ا�ستغالل 
نظامني  االعتماد  على  مع  االبتدائي 
يكون  و  الواحد   نظام  الدوام   :  وهما  لدوام  
لعدد  م�ساويا  الرتبوية  االأفواج  عدد  فيه 
فوج  لكل  منه.بحيث يكون  اأقل  اأو  احلجرات 
يكون   نظام الدوامني   وعن  اخلا�سة،  حجرته 
احلجرات،  عدد  من  اأكرب  االأفواج  عدد  فيه 
)الدوامني  ال�سعف  اإىل  ي�سل  اأن  وعليه ميكن 
املغلق( وهنا يتداول فوجان على حجرة واحدة 

ح�سب ذات املتحدث.
 

�ضمان التباعد الجتماعي يف 
املدار�س

 
املفت�ص الرتبوي  قدم  ال�سياق  ذات  ويف 
الواحد تق�سيم  الدوام  لنظام  اقرتاحا بالن�سبة 
مثال  تلميذا   40 من  فوجني؛ فوج  اإىل  فوج  كل 
منهما ومن  لكل  تلميذا   20 من  فوجني  ي�سبح 
ثم ميكن تنظيم التباعد  االجتماعي يف الق�سم 
حيث  طاولة،  يف  تلميذ   كل  اأي  ال�ساحة  ويف 
�سعف  املدر�سة  م�ستوى  على  �سي�سبح  لدينا 
فوج  لكل  التالميذ  عدد  بن�سف  االأفواج  عدد 
االأفواج  بن�سف عدد  الدوام  على  ويُتداول 
اجلديدة يدر�ص يف ال�سباح من 7�سا اإىل 11�سا 
، والن�سف االآخر يدر�ص يف امل�ساء من 13�سا 
ال�سباحي  الدوام  على  ويُتداول  17�سا  اإىل 
وامل�سائي اأ�سبوعا باأ�سبوع، مبا اأن عدد االأفواج 
قد ت�ساعف، يجب اأن ن�ساعف عدد االأ�ساتذة، 
بحيث ي�سبح لدينا مدر�ستان )من حيث اجلانب 
الب�رصي( يف مدر�سة واحدة )من حيث الهيكل(.
كما ميكن اأن ي�سري املدر�ستني مديران اأو مدير 

وم�ساعد مدير.

 التعقيم والتهوية للوقاية من 
الكورونا يف املدار�س

 
قدمها  التي  االإجراءات االحرتازية  بني   ومن 
كورونا  فريو�ص  من  الوقاية  اأجل  من  بودرامة 
فرتة  على  ،االعتماد  املدار�ص  يف  امل�ستجد 
الفرتة  11�سا     من  والتهوية  والتعقيم  لتنظيف 
مع   ، �سا اأي�سا   17 بعد  ما  وفرتة  13�سا  اإىل 
ال�سبت  يوم  لي�سمل  الدرا�سي  متديد  االأ�سبوع 
اأي�سا. وتكون العطلة االأ�سبوعية يوما واحدا وهو 
اجلمعة، وي�ستفيد كل فوج من 4 �ساعات يوميا 
دقيقة   15 تتخللها  دقيقة   45 ذات  :5 ح�س�ص 
االأ�سبوعي:4×6  ال�ساعي  ويكون  احلجم  راحة 
اأي 24 �ساعة.وعدد احل�س�ص يف االأ�سبوع:5×6 
اأي 30 ح�سة.وهو حجم ح�س�سي كاف وم�ساو 
مل�ستويات  بالن�سبة  العادي  احل�س�سي  للحجم 
احلاجة  عن  و فائ�ص  والثانية،  االأوىل 
�ساعة   21 يحتاج  الذي  للتح�سريي  بالن�سبة 
بح�ستني بالن�سبة لل�سنة  نق�ص   مع  اأ�سبوعيا، 
الثالثة،وميكن الت�رصف معها باإحداث التداول 
باأ�سبوع.مثال  ح�سة  اأ�سبوعا  ن�ساطني  بني 
التاريخ وح�سة الرتبية املدنية تتناوالن اأ�سبوعا 
باأ�سبوع. وبالن�سبة  لل�سنتني الرابعة واخلام�سة: 
اأي�سا  الت�رصف معها  تنق�ص 4 ح�س�ص. ميكن 
باإحداث التداول االأ�سبوعي بني اأن�سطة التاريخ 

البدنية  والرتبية  املدنية  والرتبية  واجلغرافيا 
والرتبية الفنية ، وعلى هذا االأ�سا�ص فلقد  قدم 
�ست  ملدر�سة   بها  تو�سيحيا  بودرامة  مثاال 
حجرات، يدر�ص بها �ستة اأفواج )فوج حت�سريي، 
بها مربية  ويعمل  �ص5(.  اإىل  �ص1  من  اأفواج 
فرن�سية  واأ�ستاذ  عربية  اأ�ساتذة  و5  حت�سريي 
اإىل  باالإ�سافة   .7 يف  املجموع  وجند  واحدة 
مدير  وعلينا اأن ن�ستحدث من كل فوج فوجني 
 12 لدينا  وي�سبح  التالميذ  عدد  بن�سف  اثنني 
منا�سب لالأ�ساتذة   7 ا�ستحداث  مع  فوجا 
ومن�سب ملدير  اأو م�ساعد مدير ونوزع االأفواج 
ال�سباحية وامل�سائية،  الفرتتني  بالت�ساوي على 
اأفواج  ب�ستة  اأ:  لي�سبح لدينا مدر�ستان؛مدر�سة 
ب�ستة  ب:  ومدير.ومدر�سة  اأ�ساتذة  و�سبعة 
ومدير  اآخرين  اأ�ساتذة  و�سبعة  اأخرى  اأفواج 
املدر�ستان  وتتداول  مدير  م�ساعد  اأو  اآخر 
7�سا  االأول:من  :االأ�سبوع   التوقيت  هذا  على 
13�سا:  اإىل  11�سا  اأ/من  املدر�سة  11�سا:  اإىل 
13�سا  من  والتهوية/  والتعقيم  التنظيف  فرتة 
 19 اإىل  �سا   17 ب/من  املدر�سة  17�سا:  اإىل 
�سا:فرتة التنظيف والتعقيم والتهوية/ االأ�سبوع 
التوقيت:�سباحا:  يف  املدر�ستان  الثاين:تتبادل 
اأ.وبالن�سبة  املدر�سة  ب.م�ساء:  املدر�سة 
فوجان  لدينا  النظام  هذا  الدوامني:يف  لنظام 
فوج  كل  واحدة.بتق�سيم  حجرة  على  يتداوالن 

التالميذ،  عدد  بن�سف  م�سغرين  فوجني  اإىل 
كل حجرة.يف  مقابل  اأفواج  اأربعة  لدينا  ي�سبح 
ال�سابق  التنظيم  نف�ص  اإىل  نلجاأ  احلالة  هذه 
ولكن يوما بيوم؛ي�سبح لدينا اأربع مدار�ص )من 
حيث عدد االأفواج( مقابل مدر�سة واحدة )من 
حيث الهياكل(.مدر�سة اأ + مدر�سة ب: يف اليوم 
د:  مدر�سة   + ج  وم�ساء.مدر�سة  �سباحا  االأول 
يف اليوم الثاين �سباحا وم�ساء وعن خ�سو�سيات 
هذه احلالة يقول هذا  االأ�ستاذ  اأنها حتتاج اإىل 
ال�سابق،  التنظيم  مثل  فقط  تربويني  طاقمني 
وال نحتاج اإىل اأربعة طواقم بعدد االأفواج؛حيث 
تدري�ص  على  ي�رصف  االأول  الرتبوي  الطاقم 
ج.والطاقم  واملدر�سة  اأ  املدر�سة  اأفواج 
الرتبوي الثاين ي�رصف على اأفواج املدر�سة ب 
فوج  كل  �سيتناول  احلالة  د.يف هذه  واملدر�سة 
ن�سف احلجم ال�ساعي واحل�س�سي االأ�سبوعي، 

ويكون لديه يوم درا�سة متبوعا بيوم فراغ.
 

اللجوء خلريطة تربوية جديدة
 

التنظيم  هذا  تطبيق  ل�رصوط  وبالن�سبة 
والدوامني(  واحد  بفرعية  )الدوام  الرتبوي 
قال  بودرامة  اأنه البد من  ا�ستحداث منا�سب 
وهو  الرتبوية؛  باخلريطة  ي�سمى  فيما  جديدة 
اإجراء مكلف من جهة، لكنه �رصوري لتقلي�ص 
واملدر�سة  الفوج  م�ستوى  على  التالميذ  عدد 
للتمكن من القيام باإجراءات الوقاية من الوباء.  
القادر  عبد  اعترب   ، �سلة  ذي  �سياق  يف  و 
الرتبوية  اخلريطة  هذه   اأن  بودرامة 
على  تفعيلها  بغر�ص  اقرتحها   التي  اجلديدة 
مل�سكلة   خمرجا  �ستمثل  ، اأنها  الواقع  اأر�ص 
العليا  املدار�ص  خلريجي  �سواء  التوظيف 
التوظيف  م�سابقات  احتياطيي  اأو  لالأ�ساتذة 
منا�سبة  �ستكون  جديدة  م�سابقات  اأو لتنظيم 
ومتناغمة مع توجه الدولة يف امت�سا�ص البطالة 
�سغل  منا�سب  من  اجلامعات  خريجي  ومتكني 
البعيد  املدى   على  االإجراء  هذا  ،و �سي�سكل 
التعليم،  جودة  نحو  االجتاه  يف  رئي�سا  عن�رصا 
باعتباره عالج اأهم موؤ�رص من موؤ�رصات اجلودة 

وهو عدد التالميذ مقابل كل اأ�ستاذ.

اقرتح اخلبري يف الرتبية والتعليم،الأ�ضتاذ عبد القادر بودرامة ،خطة بديلة للدخول املدر�ضي املقبل، وهذا 
بغية  تنظيم  الدرا�ضة  ب�ضكل عام يف ظل ا�ضتمرار خماطر جائحة كورونا.

مع ا�ضتمرار جائحة كورونا،الأ�ضتاذ عبد القادر بودرامة لـ"الو�ضط":

خطة بديلة لتنظيم الدخول املدر�سي 

مطارحات

اإعالم »اجلامعة »...املقاربة والآليات
بقلم د.حممد مرواين /اأ�ضتاذ 

جامعي وكاتب �ضحفي

التنموي الذي يبذل يف اجلامعة  اإن املجهود 
وجت�سمه  �سعيد  من  اأكرث  على  اجلزائرية 
اإجراءات التكفل بالطلبة اجلامعيني ومرافقة 
جامعي  دخول  كل  مع  الدرا�سي  م�سارهم 
م�ستوى  على  يبذل  الذي  االآخر  واملجهود 
ظل  يف  يحتاج  هذا  كل  اجلامعية  اخلدمات 
التعاطي مع لغة �رصكاء القطاع االجتماعيني 
اإىل  للو�سول  وتطلعات  مطالب  لغة  وهي 
هذا  يحتاج  واأف�سل  اأح�سن  عمل  م�ستويات 
املجهود اإىل منظومة عمل ات�سالية واإعالمية 
و�رصكاء  وللفاعلني  العام  للراأي  تظهر  قوية 

اإطارات  قبل  من  املبذول  املجهود  القطاع 
وم�سريون يف م�سالح  واإداريون  اأ�ساتذة  منهم 

عدة للموؤ�س�سات اجلامعية .
يف  اجلامعي  باالإعالم  ي�سمى  ما  تفعيل  اإن 
الوقت الراهن ويف ظل التحوالت املت�سارعة 
م�ستوى  على  �سواء  اجلامعة  تعرفها  التي 
كل  يف  اجلامعيني  للطلبة  املتزايد  العدد 
للطالب  جديدة  مطالب  وبروز  جامعية  �سنة 
االأ�ساتذة  ولل�رصيك االجتماعي من  اجلامعي 
املوؤطرة  الب�رصية  املوارد  وباقى  اجلامعيني 
للعمل اجلامعي يف �سقه االإداري والبيداغوجي 
بالعمل  املت�سل  االإعالم  هذا  تفعيل  اأ�سحى 
اجلامعي �رصورة ملحة لتج�سيد مناخ ات�سايل 
ميكن  التي  اجلامعية  املوؤ�س�سات  يف  فعال 
اإعالم  خالل  من  عديدة  ان�سغاالت  حتل  ان 
هيكل  يف  حا�رصا  يكون  اأن  يجب  جامعي 

تنظيمي للكليات واجلامعات .
ثم اإن االإعالم اجلامعي الذي ميكن اأن ميار�ص 
راقية  ات�سال  حلالة  يوؤ�س�ص  باأ�سكال خمتلفة 
عمومية  خدمة  االأخري  يف  تنتج  موؤ�س�سة  يف 
الأجيال  تكوين  ور�سيد  ت�سدر معرفة  اأن  قبل 
اليوم من ال�سباب املتمدر�ص يف اجلامعات .

اأ�سحى  للجامعة  وقناة  اإذاعة  اإن�ساء  اإن 
واملجهود  اجلامعي  االأداء  ملرافقة  �رصوريا 
التنموي الذي يبذل يف القطاع كما اأن تكري�ص 
الفاعلني يف  ثقافة احلوار بني  ون�رص  التعاون 

اجلامعة« اأ�ساتذة جامعيون ، اإداريون م�سريون 
’ نوادي وفروع التنظيمات الطالبية  ،نقابات 
واإعالم  ات�سال  ملنابر  االآخر  هو  يحتاج   »...
تعك�ص  وان  اجلامعة  داخل  تكون  اأن  يجب 
اإرادة حقيقة للنهو�ص باالإعالم يف املوؤ�س�سات 

اجلامعية .
العمل  واأر�سية  الب�رصية  االإمكانيات  اإن   
اآليات ات�سال واإعالم فعالة  موجودة لتج�سيد 
منظومة  و�ستعطي  واجلامعات  الكليات  يف 
من  الكثري  واالت�سالية  االإعالمية  العمل 
االعتبار  اإعادة  �سعيد  على  الهامة  النتائج 
الذي  الوطني  واملجهود  اجلامعي  للعمل 
يبذل يف قطاع ا�سرتاتيجي تراهن عليه الدولة  

اجلزائرية لتكوين نخب امل�ستقبل .
يف  اجلامعي  االإعالم  ي�ساهم  ان  وميكن 
تاأ�سي�ص ثقافة ات�سال موؤ�س�ساتية بني خمتلف 
يف  فعال  ال�ستثمار  ويوؤ�س�ص  اجلامعات 
ال  وهم  واالت�سال  االإعالم  تخ�س�ص  خريجي 
يجدون خارج اجلامعة بعد م�سار الدرا�سة اي 
فر�ص عمل يف القطاع العمومي واخلا�ص بل 
اإن االجتاه اإىل ا�ستحداث »قنوات واإذاعات » 
�سواء عرب من�سئات تنجزها اجلامعات اأو عن 
التوا�سل  ملن�سات  االأمثل  اال�ستغالل  طريق 
واالإعالم  االت�سال  حتريك  يتيح  االجتماعي 
بال�سكل  موؤطر  غري  وهو  بفعالية  اجلامعي 
اجلامعية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  الكايف 

التي  االت�سال  بخاليا  ي�سمى  ما  وجود  رغم 
�سمن  لها  اأعباء  من  يطلب  وما  عملها  يبقى 

نظام التكليف حمدودا للغاية
اإن عملية تطوير اآليات االت�سال بني اجلامعة 
اأ�ساتذة  من  اجلامعية  االأ�رصة  ومكونات 
وطلبة واإداريني ال ميكن اأن يتم اإال من خالل 
يتم  نوعية  واإعالمية  ات�سالية  اإ�سرتاجتية 
اعتمادها على م�ستوى رئا�سة اجلامعة يف كل 
كلية وميكن من خالل توظيف  جامعة وحتى 
فعالية  االأكرث  واالإعالم  االت�سال  و�سائل 
حتى  معاجلة  اجلامعي  للو�سط  وا�ستقطابا 
تقع يف  اأن  التي ميكن  وامل�ساكل  االن�سغاالت 
اجلامعات كما اأن التوجه الذي يخ�ص تاأطري 
» اإعالم جامعي » ميكن اأن يوفر اآفاقا هامة 
لتطوير مناخ االت�سال العام داخل املوؤ�س�سات 
لالزمات  ات�سال  ثقافة  من  ويعزز  اجلامعية 
ولهذا فان االإعالم اجلامعي يحتاج فعال تبعا 
خمتلف  ت�سهدها  التي  املت�سارعة  للتحوالت 
جامعات دول العامل واالجتاه اإىل منط تكوين 
وطرائق عمل جامعية مغايرة متاما عن تقاليد 
العمل الكال�سكية يحتاج االإعالم اجلامعي اإىل 
تاأطري وم�سار نوعي من التخطيط والتح�سري 
له كروؤية اإ�سرتاجتية نبني على اأ�سا�سها جزءا 
هاما من اأداءات اجلامعة اجلزائرية التي اأرى 
العديد من موؤ�س�ساتها  اأن هيكال تنظيميا يف 
املتغريات  مع  االإطالق  على  يتنا�سب  ال 

وامل�ستجدات التي تواجه اجلامعة اجلزائرية 
التي ال ميكن اأن نعزلها عن البيئة االجتماعية 
كل  من  هام  جزء  فهي  والثقافية  واملهنية 
يتغري ب�رصعة ويجب اأن نبني على اأ�سا�ص هذه 
وتوؤطر  تت�سل  جامعة  املت�سارعة  التحوالت 
تخاطب  نوعية  اإ�سرتاجتية  بروؤية  اإعالمها 
ات�ساليا  م�سارا  وتنبي  واملتفاعل  الفاعل 
واإعالميا يعزز من خدماتها املتعددة وهذا 
الذي يجب اأن ننتبه اإليه يف مو�سوع االإعالم 
اإىل  التكليف  يتجاوز خطاب  الذي  اجلامعي 
للجامعة  نوعيا  ا�سرتاجتيا  م�سارا  يكون  اأن 
الذي مل يتحرك بعد  الهام  تربز فيه دورها 
للدولة  والتنظري  التنمية  قاطرة  قيادة  يف 
وتاأطري  قيادة  على  قادرة  كفاءات  وتكوين 
ت�سيي�ص  اأي  عن  بعيدا  البالد  موؤ�س�سات 
فاجلامعة  للممار�سات  وت�سطيح  لالأداء 
يف  فعالية  االأكرث  املوؤ�س�ساتية  املنابر  من 
املجتمع وال ميكن اأن تنتظر اإعالما يغطي 
بناء  على  قادرة  وهي  تظاهراتها  فقط 
وموارد  مبوؤ�س�سات  اإعالمية  اإ�سرتاجتية 
االت�سايل  العمل  تاأطري  على  قادرة  ب�رصية 
بالكفاءة  اجلزائرية  اجلامعة  يف  واالإعالمي 
التخ�س�ص  خريجي  وان  خا�سة  املنا�سبة 
االإقناع  على  القادرة  االإعالمية  والكفاءات 
موجودة وميكن ان تعتمد عليها اجلامعة يف 

هذا التوجه اال�سرتاتيجي الهام

ال�ضارع اجللفاوي غا�ضب

وعود وزير ال�سحة 
يف خرب كان !! 

لل�ساأن  املتابعني  جلميع  موؤكد  ب�سكل  بات 
الطبي عدم اإ�ستفادة والية اجللفة من خمرب 
حتاليل كورونا )كوفيد 19( رغم الوعد الذي 
تلقاه مواطني والية اجللفة من طرف وزير 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
عبد الرحمان بن بوزيد ع�سية زيارة العمل 
والتفقد اخلاطفة التي قادته لوالية اجللفة 
يوم 07 جويلية 2020، اأين �رصح وزير ال�سحة 
الوالية  وايل  وبح�سور  االعالم  و�سائل  امام 
اجللفة  والية  باأن  بالربملان  الوالية  وممثلي 
الفيزولوجي  للتحليل  خمرب  من  �ست�ستفيد 
نهاية  قبل   )PCR( covid-19/كورونا 

�سهر جويلية.
ال�سحة  وزارة  م�سالح  التزام  عدم  ومع 
والية  �ساكنة  لفائدة  قطعتها  التي  بالوعود 
وبعدم  اوت  �سهر  حلول  مع  خا�سة  اجللفة 
حتقيق اأهم مطلب كانت كل االأعني ترتقبه 
فريو�ص  حتاليل  الإجراء  خمرب  اإن�ساء  يف 

“كوفيد 19” باجللفة.
مبختلف  اجللفاوي  ال�سارع  عرب  فقد 
كيفيات  من  ال�سديد  تذمره  عن  توجهاته 
مليونية  والية  مع  العليا  ال�سلطات  تعامل 
التعداد  يف  وطنيا  الرابع  الرتتيب  حتتل 
الدولة  عجز  م�ستوى  م�ستغربني  ال�سكاين، 
بتوفري جهاز ال يتجاوز  الوفاء بوعدها  عن 
�سعره 01 مليار �سنتيم يف وقت تكفلت وزارة 
اأجهزة الك�سف لعدة واليات  ال�سحة بتوفري 
�سئيلة  باإ�سابة  وحتى  �سكاين  تعداد  اقل 
ببلديات  الوبائية  الو�سعية  بتطور  مقارنة 

والية اجللفة.
الوالية  نواب  ا�ستهجن  اأخرى،  جهة  من 
بالربملان ا�ستمرار الت�رصفات القدمية عرب 
امل�سوؤولني  بع�ص  من  زائفة  وعود  اإطالق 
املكلفني با�ستكمال بناء اجلزائر اجلديدة.

واقعة من �ساأنها اأن تلقى ب�ساللها يف وقت 
ت�سعى ال�سلطات ل�سمان امل�سداقية واإعادة 
وامل�سوؤولني  املواطن  بني  الثقة  ج�سور 
احلكومات  ممار�سات  عن  كليا  واالبتعاد 
لك�رص  املواطن  من  واالقرتاب  ال�سالفة 
احلاجز الذي بناه العهد ال�سابق بني املواطن 
و الدولة وهذا حتى ت�سرتجع الثقة املفقودة 
التي باتت تنتظرها وقت اأطول ومبمار�سات 

اجللفة : حممد �ضبعاأكرث م�سداقية.
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للأمن  الوالئية  امل�صلحة  �صجلت 
اأدرار خلل  والية  ب�أمن  العمومي 
�صهر جويلية من ال�صنة اجل�رية 11 
اأ�صفرعن  ج�صم�ين،  ح�دث مرور 
تة  و متف� بة  �ص� اإ  1 2 ت�صجيل 
اخلطورة الأ�صب�ب تعود يف الغ�لب 

اإىل العن�رش الب�رشي.
اأف�د بي�ن خللية االإعلم واالت�ص�ل 
اأمن  مبديرية  الع�مة  والعلق�ت 
والية اأدرار ك�نت قد ت�صلمت يومية 
»الو�صط« ن�صخة منه اأنه يف نف�س 
ال�صي�ق متكنت ذات امل�صلحة من 
املرورية  املراقبة  حواجز  خلل 

خم�رج  و  مداخل  عرب  املنت�رشة 
الراكبة  والدوري�ت  اأدرار  مدينة 
اإقليم  م�صتوى  على  والراجلة 
االخت�ص��س من ت�صجيل54 جنحة 
مرورية تعلقت يف جممله� بقي�دة 
الدارج�ت الن�رية دون احلي�زة على 
رخ�صة ال�صي�قة مع انعدام �صه�دة 
حم��رش  �رشي�ن  عدم  الت�أمني 
و  للمركب�ت  التقنية  املراقبة 
اال�صتمرار يف قي�دته� رغم التبليغ 
عدم  ال�صي�قة،  رخ�صة  ب�صحب 
القي�دة  و  الت�مني  �صه�دة  �رشي�ن 
ب�الإ�ص�فة  ال�صي�قة  رخ�صة  بدون 

اإىل 16 جنحة تن�صيقية .
�صمحت  االإح�ص�ئي�ت  نف�س 
مع  بت�صجيل 366 خم�لفة، 
قيف  تو لة  ح�  1 2 7 ء  ح�ص� اإ
الن�رية  والدراج�ت  للمركب�ت 
و�صع 07 �صي�رة يف  ا�صتوجبت 
ال�صي�ق  نف�س  يف  ليتم   ، احلظرية 
لرخ�س  �صحب  ت�صجيل 58 ح�لة 

ال�صي�قة لغر�س التعليق .
علوة على ذلك فقد �صجلت فرقة 
البيئة  وحم�ية  العمران  �رشطة 
عددا من املخ�لف�ت وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 

املخ�لف�ت  خمتلف  ملح�ربة 
متثلت  والعمران  ب�لبيئة  امل��صة 
ت�صجيل 06 خم�لف�ت متعلقة  يف 
واحدة متعلقة  ب�لعمران وخم�لفة 
والية  امن  ي�صعى  و  هذا  ب�لبيئة. 
ادرار ممثل يف امل�صلحة الوالئية 
تكثيف  اإىل  العمومي  للأمن 
حوادث  من  لتقليل  املجهودات 
املرور و ال�صهر على تنظيم حركة 
املرور و حت�صي�س املواطنني عرب 
تنظيم حملت توعوية مل�صتعملي 

الطريق من �صواق و راجلني
اأحمد باحلاج 

العمومية  املوؤ�ص�صة  عم�ل  احتج 
عقبة  �صيدي  اجلوارية  لل�صحة 
وقفة  يف  الف�رط  االأ�صبوع  نه�ية 
احلقوق  ه�صم  اأ�صموه  مب�  منددة 
واإتب�ع ل�صي��صة االإق�ص�ء املمنهجة 
�صدهم، ويتعلق االأمر بعدم اقتط�ع 
العمل  منحة  من  املوؤ�ص�صة  اإدارة 
منحة  امل�صم�ة  الوب�ء  فرتة  يف 
املوؤ�ص�صة  عم�ل  ط�لب  كوفيد19. 
العمومية لل�صحة اجلوارية ب�صيدي 
راأ�س  على  االأول  امل�صوؤول  عقبة 
اجله�ز االإداري وايل والية ب�صكرة 
عبد اهلل اأبي نوار التدخل الع�جل 

من اأجل اإن�ص�فهم واإرج�ع احلقوق 
منحة  يف  واملتمثلة  الأ�صح�به� 
طرف  من  املقررة   19 كوفيد 
الر�صمية  جريدته�  يف  الدولة 
ال�صحة  قط�ع  لعم�ل  واملوجهة 
املواجهة  ميدان  يف  املرابطني 
موؤكدين  كورون�،  وب�ء  �صد 
املرفوعة  ال�صكوى  �صي�ق  يف 
املوؤ�ص�ص�ت  جميع  ب�أن  للوايل 
املنحة  هذه  من  ا�صتف�دت  قد 
ك�ملة، يف حني اأن عم�ل املوؤ�ص�صة 
لهم  االقتط�ع  مت  قد  املذكورة 
ب�لرغم من و�صوح املر�صوم  منه� 

للجميع،  ك�ملة  ب�رشفه�  الق��صي 
االأمر الذي اأث�ر موجة من الغ�صب 
و�صط العم�ل املت�رشرين من هذا 
ب�لتع�صفي  و�صفوه  الذي  االإجراء 
مع�ن�تهم  من  ب�لرغم  حقهم،  يف 
الطويلة يف توفري الرع�ي� ال�صحية 
للمر�صى خ��صة و اأن بلدية �صيدي 
وقت  يف  للوب�ء  بوؤرة  ك�نت  عقبة 
�ص�بق، زي�دة على هذا ف�إن العم�ل 
وم�زالوا  ك�نوا  ب�الأمر  املعنيني 
الت�صدي  يف  االأوىل  ال�صفوف  يف 

للوب�ء.
ط�لب  بعيد  غري  �صي�ق  ويف  هذا 

املحتجون االإدارة املعنية ب�رشورة 
املتمثل  قراره�  يف  النظر  اإع�دة 
الكوفيد  منحة  من  اقتط�عه�  يف 
لعم�ل  الدولة  طرف  من  املقررة 
ال�صحة، اإىل ج�نب من��صدة الوايل 
النظر  ب�رشورة  ال�صحة  ومدير 
اأجل  من  وذلك  اأي�ص�،  الق�صية  يف 
تف�دي اإحب�ط معنوي�ت العم�ل من 
اأجل اال�صتمرار يف تقدمي الرع�ية 
منوهني  ملحت�جيه�،  ال�صحية 
غري  الوقت  ب�أن  ال�صي�ق  نف�س  يف 

من��صب للقي�م بهكذا اإجراءات.
اأحمد نا�صري

خالل �صهر جويلية املن�صرم 

ب�صبب اقتطاع الإدارة ملنحة كوفيد19

اأمن اأدرار ي�سجل 11 حادث مرور 
.     �صحب 54 رخ�صة �صياقة 

عمال ال�سحة ب�سيدي عقبة ي�ستكون تع�سف الإدارة

عقب منع عائالت عمال املجمع من ركوب الطائرة 

موؤ�س�سة طريان الطا�سيلي تتحدى املدير 
العام ل�سركة �سوناطراك

اأحمد باحلاج 

�صون�طراك  �رشكة  عم�ل  جدد 
�صك�ويهم من تعنت �رشكة طريان 
يف  وا�صتمراره�  الط��صيلي 
رف�س ال�صم�ح لع�ئلت املجمع 
�صون�طراك  العملق   النفطي 
ب�ال�صتف�دة من الرحلت اجلوية 
يف ت�رشف و�صف بغري املفهوم 
املم�ر�ص�ت  هذه  اأن  ال�صيم� 
تتن�فى مع تعليمة الرئي�س املدير 
الع�م ملجمع �صون�طراك توفيق 
اأ�صدر تعليمة عقب  حك�ر الذي 
اجلدل الذي خلفته هذه الق�صية 
لع�ئلت  ب�ل�صم�ح  تق�صي   ،
املوؤ�ص�صة  عم�ل  اأ�رش  واأفراد 
ب�ال�صتف�دة من الرحلت اجلوية 
التعليمة مل جتد  اأن هذه  ، غري 
االآن  حلد  التنفيذ  اإىل  طريقه� 
طريان  موؤ�ص�صة  رف�س  ب�صبب 
الط��صيلي تطبيقه� الأ�صب�ب غري 

مفهومة.
امل�صتكون  العم�ل  واعترب 
لتعليمة  حتد  يحدث  م�  اأن 
للمجمع  الع�م  املدير  الرئي�س 
هوؤالء  ط�لبه  الذي  �صون�طراك 
يف  حتقيق�ت  وفتح  ب�لتدخل 
التي  احل��صلة  املم�ر�ص�ت 
�صون�طراك  لعم�ل  �صببت 
خ��صة  جمة  ومت�عب  م�ص�كل 

نحو  �صفرهم  اأو  تنقلهم  اأثن�ء 
ع�ئلتهم  رفقة  ال�صم�ل  والي�ت 
الط��صيلي  طريان  ترف�س  التي 
تنفيذ  بحجة  ب�لط�ئرة  ركوبهم 
 ، الو�ص�ية  طرف  من  تعليم�ت 
�رشكة  عم�ل  يرف�صه  م�  وهو 
بتعنت  نددوا  الذين  �صون�طراك 
امل�رشفني على تنظيم الرحلت 
ف�صل  التي  الق�صية  هذه  حي�ل 

الع�م  املدير  الرئي�س  فيه� 
واأم�م   . �صون�طراك  ملجمع 
العم�ل  ن��صد  املع�صلة  هذه 
الق�ئم   املت�رشرون من امل�صكل 
الرئي�س املدير الع�م ، ب�لتدخل 
وفتح  االأمور  و�صبط  جمددا 
امل�صجلة  التج�وزات  حتقيق يف 
االن�صغ�ل  هذا  اأن  العلم  مع   ،
قلقل  يف  مرة  من  اأكرث  ت�صبب 
م�صوؤويل  رف�س  عقب  وم�ص�كل 
حتى  ركوب  الط��صيلي  طريان 
بع�س املر�صى املتوجهني على 
ب�جلزائر  للعلج  ال�رشعة  جن�ح 
اأث�ر  الذي  االأمر   ، الع��صمة 
بوالية  الربمل�ن  نواب  امتع��س 
ايليزي الذين ط�لبوا وزير النقل 
بتو�صيح�ت  الربمل�ن  قبة  حتت 
الذي جنم  الق�ئم  حول امل�صكل 
و�صلت  وتعقيدات  م�ص�كل  عنه 
احل�الت  بع�س  وف�ة  حد  اىل 
فورا  نقله�  تنتظر  ك�نت  التي 

للعلج ب�لع��صمة.

اأبدى العديد من عمال �صركة �صوناطراك بحا�صي م�صعود ، امتعا�صهم ال�صديد من املمار�صات التي تنتهجها 
موؤ�ص�صة طريان الطا�صيلي التي ل تزال ح�صبهم ترف�ض ال�صماح لعائالت عمال املجمع وهو ما اعترب حتديا 

�صارخا لتعليمة املدير العام توفيق حكار الذي تدخل �صخ�صيا يف هذه الق�صية التي اأثارت �صخطا لدى 
عمال �صوناطراك يف املدة الأخرية .

ورقلة  دائرة  مكتب  يوا�صل 
و  للوق�ية  الوطنية  للجمعية 
االأمن عرب الطرق انخراطه يف 
لتعقيم  اله�دف  الوطني  اجلهد 
املرافق  خمتلف  وتنظيم 
العمومية بهدف تطويق التف�صي 

الرهيب جل�ئحة  كورون� .
اجل�ري  االأ�صبوع  بحر  ق�م 
الوطنية  اجلمعية  اأع�ص�ء 
الطرق  عرب  واالأمن  للوق�ية 
املعروفة  ورقلة  بدائرة 
بتعقيم  الواح�ت  بع��صمة 
اخلدم�ت  املتعددة  العي�دة 
موا�صلة  وذلك   ، الن�رش  بحي 
يقوم  التي  اخلريية  للمب�درات 
به� بهدف امل�ص�همة يف اجلهد 
بت�صجيع  الق��صي  الوطني 

والتطوعية  اخلريية  االأعم�ل 
تف�صي ج�ئحة فريو�س  لتطويق 
فقد  مت�صل  �صي�ق  ويف  كورون�، 
لف�ئدة  تعقيم  حملة  تنظيم  مت 
احلي  بنف�س  الربيد  مركز 
يعرف  عمومي  مرفق  ب�عتب�ره 
من  للمواطنني  كبري  توافد 
عملي�ت  مبختلف  القي�م  اأجل 

ح�ص�ب�تهم الربيدية  .
املتوفرة  املعطي�ت  وح�صب 
للوق�ية  الوطنية  اجلمعية  ف�إن 
ت�صعى  الطرق  عرب  االأمن  و 
يف  ب�لرقي  للم�ص�همة  ج�هدة 
العمل التطوعي خ��صة يف ظل 
التي  ال�صعبة  ال�صحية  الظروف 

متر به� البلد .
اأحمد باحلاج 

اجلمعية الوطنية للوقاية والأمن توا�صل
 حمالت التعقيم  

تعقيم العيادة املتعددة 
اخلدمات بحي الن�سر بورقلة 

االإدارية  ب�ملق�طعة  تتوا�صل 
تنظيف  عملية  �ص�لح   عني 
بعد  وذلك   امل�ص�جد  وتعقيم 
�صدور قرار رئي�س اجلمهورية 
امل�ص�جد  بفتح  الق��صي 
الذي  القرار  هذا  تدريجي� 
�ص�لح  عني  مواطني  ا�صتقبله 
م�صتب�رشين  وال�رشور  ب�لفرج 

به خريا.
ال�صب�ب  من  جمموعة  نظم 
مع  وب�لتن�صيق  املتطوعون 
املدين   املجتمع  جمعي�ت 
عني  االإدارية  ب�ملق�طعة 
حملة  الوالية  الت�بعة  �ص�لح 
تعقيم وتنظيف للم�ص�جد على 
االإدارية  املق�طعة  م�صتوى 
العملية  انطلقت  �ص�لح  عني 

يوم اخلمي�س 06 اوت2020 من 
العتيق  بلق��صم  �صيدي  م�صجد 
م�صجد  ليليه  العرب  بق�رش 
حم�دو  ال�صيخ  املدينة   و�صط 
لتتوا�صل العملية ومت�س كل من 
وم�صجد  �ص�لح  �صبعني  م�صجد 
وم�صجد  ال�صنو�صي  ال�صيخ 
ال�صهداء  وم�صجد  جويلية   5
 ، امل�ص�جد،  من  وغريهم   ...
املتطوعون  به  اأف�د  وج�صبم� 
جمع  يف  متثلت  العملية  ف�إن 
امل�ص�حف  رفع  و  االفر�صة 
وتنظيف وتعقيم كلي للم�صجد، 
ال�رشيط  و�صع  اإىل  ب�الإ�ص�فة 
الل�صق لتحديد عملية التب�عد 

بني امل�صلني.
اأحمد باحلاج 

متكنت م�ص�لح االأمن املخت�صة 
يف مك�فحة اجلرمية املنظمة 
خلل  ال�رشعية  غري  والهجرة 
توقيف  من  اجل�ري  ال�صهر 
اإفريقي  رعية   14 واعتق�ل 
يحملون  الكبري  البلد  بجنوب 
ت�ص�د  لدول  خمتلفة  جن�صي�ت 
ال�صينغ�ل   ، الك�مريون   ،
اقتي�دهم  ليتم  ونيجريي� 
وبعد  االأمنية  للم�ص�لح 
ا�صتكم�ل االإجراءات الق�نونية 
ق�ص�ئية  ملف�ت  واجن�ز  معهم 
تقدميهم  �صدهم مت مبوجبه� 
اأين   ، اجلمهورية  وكلء  اأم�م 

�صجن�  ب�صنة  اجلميع  اإدانة  مت 
تغرمي  مع  النف�ذ  موقوفة 
األف   48 بـ  منهم     واحد  كل 
ا�صتكم�ل  قبل  جزائري  دين�ر 
للمع�بر  ترحيلهم  اإجراءات 
واأدرار  بتمرنا�صت  احلدودية 
ومن ثم ترحيلهم نحو بلدانهم 
غري  االإق�مة  بتهمة  االأ�صلية 

ال�رشعية ب�لرتاب الوطني .
االأمنية  العملية  اأن  ومعلوم 
من   14 الـ  تعترب  املذكورة 
اجل�رية  ال�صنة  خلل  نوعه� 

وفق م� اأوردته م�ص�درن� .
اأحمد باحلاج 

�صباب متطوع بالتن�صيق مع املجتمع املدين 

جنوب البالد 

حملة تعقيم وتنظيف وا�سعة 
مل�ساجد عني �سالح 

توقيف 14 رعية افريقي 
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م�ذا بعد انفج�ر املرف�أ؟ هل 
هي ال�شرارة لنفج�ر لبن�ن 
كله؟.. اأم ال�شرارة لنفج�ر 
النظ�م ال�شي��شي الذي اأر�شى 
مع�مله ال�شتعم�ر الفرن�شي؟ 

هل هي نه�ية اأول كي�ن 
ط�ئفي يف الأمة؟ اأم انفج�ر 

املنطقة واإع�دة ت�شكله�؟ هذه 
النتف��شة الع�رمة امللونة 
بدم بريوت وعف�ره� م�ذا 

تريد؟ واإىل اأين ت�شري؟ ومن 
�شينجو منه�؟ من امل�شتفيد 
من بعرثة بريوت واإح�لته� 
اإىل الإنع��ش؟ اإىل اأين هو 

لبن�ن ذاهب؟ وم� هو م�شري 
املق�ومة؟

احلذر

�نفجار بريوت .. �أم �نفجار �لدولة �للبنانية
انتف��شة الغ�شب:

�أن  �للبناين  لل�شاأن  �ملتابعون  يالحظ 
�للبنانيني  مئات  وقتل  بريوت  مرفاأ  �نفجار 
�ألف   300 وت�رشيد  بجر�ح  �الآالف  و�إ�شابة 
جماالت  �أهم  وتدمري  بيوتهم  من  بريوتي 
�إمنا هو تعبري عن  لبنان  �لك�شب و�لعمل يف 
بالوطن  و�ال�شتهتار  �ل�شيا�شي  �لتعفن  ذروة 
�لكل  قبل  من  م�شرتكا  �شلوكا  �أ�شبح  �لذي 
�لطائفي  �لتوزع  نتيجة  �للبناين  �ل�شيا�شي 
بالطائفية  و�الحتماء  �لطائفي  و�لتنمر 

�مل�شلحة.  
�ل�شو�رع  �إىل  بغ�شب  �ل�شعب  يخرج 
ميادين  يف  لل�شيا�شيني  �مل�شانق  ين�شب 
�مل�رشح  من  �جلميع  خلروج  ويهتف  بريوت 
�ل�شيا�شية  �لطبقة  بكل  مندد�  �ل�شيا�شي 
بالو�شوح  تتجلى  مرة  الأول  �شعار�ت  ور�فعا 
�إ�شارة  يف  �ل�شالح  منزوعة  ببريوت  مناديا 
ل�شالح حزب �هلل،وحركة �أمل و يقتحم �شباب 
�خلارجية،  وز�رة  بالغ  بعنفو�ن  �حلر�ك 
�لربملان  ويحا�رشون  �لوز�ر�ت  وعديد 
ويطردون من �ل�شاحات �مل�شئولني �لكبار..   

�أكتوبر   17 منذ  بد�أ  �حلر�ك  �ن  �شحيح 
�ملا�شي ومبوجات قوية يف مر�حل عدة يف 
بريوت وطر�بل�س و�شيد� وبعلبك �إال �نه يف 
�أكرث حدة وح�شما  هذه �ملرة ياأخذ �جتاها 
يف موؤ�ش�شات �لدولة وم�شئوليها �الأمر �لذي 
ظل  يف  باالنهيار  �لر�شمية  �الأو�شاع  يتهدد 
�شغوط د�خلية وخارجية عنيفة وعجز مايل 
بعد  �ملالية  �الأزمة  وتت�شاعد  �لذروة..  بلغ 
�للبنانية  �لبنوك  �ل�شعبة من  �لعملة  ت�رشيب 
�للبنانية  �لعملة  �نهيار  �ىل  �أّدى  �لذي  �الأمر 
�ل�رش�ئية  للقدرة  �إرهاق  من  ذلك  حلق  وما 
�إىل  �ل�شعب  من  و��شعة  قطاعات  و�إحالة 

�لعوز و�الحتياج.
عن  �حلديث  تنامي  ظل  يف  كله  هذ� 
مفا�شل  يف  م�شت�رش  ومايل  �إد�ري  ف�شاد 
�ملو�قع  �أ�شبحت  �أن  بعد  ومر�فقها  �لدولة 
�ملوظفني  قبل  من  �بتز�ز  مكان  �ل�شيادية 
�ل�شعب حتى الأولئك  و�مل�شئولني لقطاعات 
�لذين ينتمون �إليهم طائفيا بعد �أن مت توزيع 
�ملر�شحني  عدد  يتوزع  فمثال  طائفيا  �لبلد 
�لطو�ئف  على  و�الأمن  �لع�شكرية  للكلية 
هذه  يف  �حلكومي  �لوظيف  الأهمية  ونظر� 
�الأجهزة و�متياز�ته يبتز �مل�شوؤول �لطائفي 
كنبيه بري مثال �أبناء طائفته �لذين يرغبون 
يف �اللتحاق بالكليات �المنية في�شرتط دفع 
مو�فقة  كل  مقابل  �لدوالر�ت  �آالف  مئات 

على �الإدر�ج يف قو�ئم �ملر�شحني.. 
�لذين  �لفا�شدين  من  كثري  وجد  ولقد 
و�لر�شوة  و�ملح�شوبية  بالف�شاد  ��شتهرو� 
�لذين  �لطو�ئف  زعماء  من  حماية  �لكبرية 
بلغت  ولقد  �لدولة..  يتوزعون �ملنا�شب يف 
ي�شجل  بلد  على  فلكية  �أرقاما  �ملديونية 

�لعجز �ل�شنوي فيه منو� م�شطرد�..
�أي�شا  �لد�خلي  �للبناين  �مل�شهد  ويف 
�أ�شاب �ل�شلل معظم �ملوؤ�ش�شات و�قت�رشت 
�أن  بعد  �شكلية  م�شائل  على  �لدولة  مهمات 
هتك �لطائفيون ب�شيادتها فيكفي �أن نتذكر 
من  كبري  الإ�رش�ئيل  عميل  �إخر�ج  مت  كيف 
�ل�شجن باأمر ق�شائي وتهريبه من لبنان ومت 

�إغالق �مللف متاما.. 
يرى  �شعب  يف  مد�ه  �الحتقان  بلغ  لقد 
وبلده  �الآخرين  ملعارك  م�رشحا  نف�شه 
�ملتنوعة  �ل�شفار�ت  نفوذ  على  موزعة 
�أتباع  على  �شام  مندوب  مبثابة  �شفري  وكل 
�ل�شعودي  �ىل  �لفرن�شي  من  معينة..  طائفة 

و�الإير�ين.
كل هذه �لرت�كمات �نفجرت مع حدوث 
�ملاأ�شاة يف �ملرفاأ �لتي هزت بريوت ولبنان 
لبنان..  د�خل حدود  تد�عياتها  تتوقف  ومل 
عن  يبحثون  �مل�شالح  �أ�شحاب  فنه�س 

و�حد-،  -دور  و�أمريكا  فرن�شا   : �أدو�رهم 
-دور  وتركيا  مرتب�س-،  -دور  و�ل�شني 
خالل  من  �ل�شهيوين  و�لكيان  ن�شط-، 
ترك  �لذي  �لعربي  �لنظام  �إال  �لدعاية.. 
�مل�رشح فارغا لكي ميالأه �لطامعون متخليا 
�أن وجد نف�شه  �أملا بعد  عن بلد عربي يئن 
وحيد�.. ��شتجاب �للبنانيون لدعوة �خلروج 
�للبنانية  »�لدولة  الإ�شقاط  �ل�شارع  �إىل 
»�ملتعفنة«..مرحبني  �لطائفية  »�لفا�شدة« 

مباكرون �مل�شتعمر �لقدمي.
�لرتكي  و�ملوقف  �لفرن�شي  �ملوقف    
يحمالن دالالت يبدو �ن بع�شها متناق�س.. 
فهما بال�شك يتحركان معا يف حماولة طرد 
�لنفوذ �الإير�ين من لبنان وتقدمي �شيغ دولية 
لبنان  يف  �إير�ن  �أن�شار  لتحجيم  و�إقليمية 
لبنانية  �جتماعية  �شيا�شية  �أدو�ر  و�إبر�ز 
وحركة  �هلل  حزب  دور  حتجيم  على  جتتمع 
�لفاجعة  �أحدثته  ما  ذلك  يف  م�شتغلني  �أمل 
�إيل  �لنظر  من  البد  �أي�شا  ولكن  �لكبرية.. 
تناف�س �لدور �لرتكي للدور �لفرن�شي �إقليميا 
ويف �أكرث من م�شهد ف�شحيح �أنهما ينت�شبان 
�أن  �لو��شح  من  ولكن  �الأطل�شي  �حللف  �إىل 
كال منهما يبحث عن دور �أو�شع و�أكرب د�خل 
�حللف ود�خل �الإقليم كما يت�شح يف �مللف 
�مل�شاومات  باب  يفتح  وهذ�  مثال..  �لليبي 
�لدولية حول �مللف �للبناين بني دول �إقليمية 

و�أخرى دولية.

املوقف الفرن�شي:

�لطيف  بكل  و�لتقاوؤه  ماكرون  زيارة 
فرن�شا  حظوة  يعك�س  �للبناين  �ل�شيا�شي 
كانت  فهل  �ملرتقب..  دورها  و  لبنان  يف 
عري�شة ع�رش�ت �آالف �للبنانيني �ملطالبني 
تخاذل  باإد�نة  كافية  �لفرن�شي  باالحتالل 
�لنظام �لعربي �لذي ترك لبنان وحيد� يعبث 

به �لعابثون ويرهقونه مبا ال يحتمل..؟
وهنا البد من ت�شليط �ل�شوء �رشيعا على 
فح�شور  لبنان،  يف  �لفرن�شي  �لنفوذ  متدد 
كاأنها  تبدو  بامل�شيحيني  �لعالقة  يف  فرن�شا 
�لر�عي �لوكيل للطبقة �ل�شيا�شية �مل�شيحية 
فرن�شا  �ىل  �لهارب  عون  مي�شيل  فمن 
و�لالجئ فيها زمنا طويال �ىل كل �ل�شيا�شيني 
�مل�شيحيني ورهط كبري من مثقفيهم �لذين 
يجدون يف ميناء جونيه نافذتهم نحو �لعامل 
�أي نحو فرن�شا وال ترتدد فرن�شا يف توظيفهم 
�الأمن  ال�شيما  ح�شا�شية  �ملجاالت  �أكرث  يف 
بزعماء  مثلى  عالقة  ولفرن�شا  �لفرن�شي، 
كيف  يتذكر  �جلميع  فلعل  كذلك  �ل�شنة 
يف  �ل�شجن  من  �حلريري  ماكرون  حرر 
ملال  �لكبري  �ال�شتثمار  وهناك  �ل�شعودية، 
�حلريري يف فرن�شا، ومثله �شخ�شيات �شنية 
�أما  للدروز،  بالن�شبة  �الأمر  وكذلك  عديدة، 
ع�رش�ت  خالل  من  عالقة  فلهم  �ل�شيعة 
�إفريقيا  يف  �لعاملني  �ل�شيعة  �ملال  رجال 
ت�شتخدمهم  �لفرن�شية،  �جلن�شية  ذوي  من 
�الإد�رة �لفرن�شية يف تو�شيل ر�شائل للحزب، 
�إىل  حني  من  �النتخابات  يف  م�شاعدتها  �أو 
�آخر.. �الأمر �لذي يف�رش �لرتحيب �لكبري من 
قبل �لكل �ل�شيا�شي �للبناين رغم �أنه �أهانهم 
ثقته  عدم  موؤكد�  بالف�شاد  و�تهمهم  جميعا 
فيهم بخ�شو�س توزيع �مل�شاعد�ت.. �لتقى 
ماكرون بكل �لزعامات �ل�شيا�شية من حزب 
�هلل وحركة �أمل �إىل �أق�شى �ملكون �ل�شيا�شي 
�لطائفي و�أو�شل للجميع ر�شائل و��شحة: �أن 
�لغرب كله �نتدبه لهذه �ملهمة، و�ن �أمريكا 
على �خلط �ملبا�رش معه، ولعل ت�رشيحات 
ت�شب  لبنان  يف  �الأخرية  �الأمريكي  �ل�شفري 
�لرئي�س  �أن  كما  ماكرون  مهمة  يف  متاما 
و�أعلن  ماكرون  خطو�ت  �أيد  �الأمريكي 
�قرت�حاته  د�رت  حيث  خلطو�ته  تاأييده 
بريوت  وتفريغ  �هلل  حزب  �شالح  نزع  حول 
ت�شيري  و  له  �ل�شاروخية  �لقوة  و�إنهاء  منه 
دوريات دولية يف بحر لبنان و�إ�رش�ف دويل 

وهكذ�..  لبنان  ومنافذ  بريوت  مطار  على 
ولقد ت�شلم �جلميع ر�شائل و��شحة باأنه البد 
�للبناين  �لبيت  لرتتيب  مبكرة  �نتخابات  من 
�شالحيات  يعطى  �أن  ينبغي  نظام  الإن�شاء 
�مل�شلحة..  �مللي�شيات  على  للق�شاء  كبرية 
ومل يرتدد ماكرون عن �الإف�شاح مبوقفه �نه 
باالإ�شالحات  قامو�  �إن  �للبنانيني  �شي�شاعد 
�مل�شاعد�ت  ي�شلم  لن  و�نه  �ملطلوبة، 
�ل�شعب  �إىل  بل  �حلكومة  يف  للفا�شدين 

مبا�رشة.
بخطورة  �لفرن�شي  �لرئي�س  ياأبه  ومل 
�لوباء  فيه  ينت�رش  بلد  يف  كورونا  فريو�س 
�شعبي  زعيم  �إىل  وحتول  �للبنانيني،  فعانق 
يالقي حفاوة بالغة مل يحظ بها يف باري�س 
على  �حتجاجا  �لثانية  ل�شنتها  تخرج  �لتي 
�شيا�شاته ويقمعها بالقنابل �مل�شيلة للغاز.. 
ولبنان  �الإمار�ت  يف  بلبنانيني  �الأمر  وو�شل 
تطالب  �الآالف  ع�رش�ت  تو�قيع  جمع  �إىل 
و�لت�شدي  لبنان  �شئون  باإد�رة  ماكرون 
�أثرها  للزيارة  وكان  »�لفا�شدين«..  للحكام 
�ل�رشيع �لذي ك�شف �لغطاء عن بقية �ل�شيادة 
نار  ال�شطر�م  قويا  د�فعا  مثل  و  �لدولة  يف 
�الأكرث  �لفر�شة  ولعلها  �ل�شارع..  �لغ�شب يف 
مو�ءمة لتدخل فرن�شي غربي تاريخي لو�شع 
�ل�شيا�شية �جلديدة للمنطقة بدء�  �خلريطة 
ترتيبات  من  ت�شمل  مبا  �لتنفيذ  قيد  بلبنان 
و�الإير�ين،  و�لفل�شطيني  �ل�شوري  �لو�شع 
يف  تركيا  دور  حتجيم  و  �إير�ن  نفوذ  الإنهاء 
�إير�ن  دور  حما�رشة  مت  �أن  بعد  �ملنطقة 
وبتخل  م�شتمر  �شهيوين  بق�شف  �شورية  يف 
�شورية  يف  �الإير�ين  �لتو�جد  عن  رو�شي 
�شورية  �شمال  يف  تركيا  دور  وت�شغري 
�النف�شاليني  مع  �رش�عات  يف  و�إغر�قها 
جديد  من  �ملنطقة  تعود  وهكذ�  �الأكر�د.. 
�إىل حيا�س �ال�شتعمار �لقدمي �جلديد.. مبا 

يحقق �الأمن �مل�شتقر للكيان �ل�شهيوين.

املوقف الرتكي:

لبنان  يف  �لطائفي  �لتوزيع  م�شهدية  يف 
بع�شها  لرمي  �لطائفية  �لدعاية  تتبارى 
�لوالء�ت  توزعت  وهكذ�  للخارج  بالوالء 
ذكرت   فلقد  و�إير�ن  تركيا  على  و�التهامات 
تقارير لبنانية �ل�شهر �ملا�شي عن �أن تركيا 
يف  خا�شة  لبنان  يف  نفوذها  لفر�س  ت�شعى 
متعددة  �آليات  عرب  �لبالد  و�شمال  طر�بل�س 
وطائفية،  و��شتخبار�تية  �قت�شادية  بني  ما 
حيث تهدف �أنقرة ب�شكل �أكرب لل�شيطرة على 
عندما  بعد  ياأفل  مل  �مل�شهد  ولعل  �ل�شنة.. 
فيما  �ل�شاحية �جلنوبية بريوت  ز�ر خامتي 
لكل  �حل�شد  وكان  طر�بل�س  �أردوغان  ز�ر 
�لتوزع  �رش��شة  مدى  يعك�س  عظيما  منهما 
مرحلة  يف  �أنه  �لبع�س  ويوؤكد  �لطائفي.. 
تقوقع �لدور �ل�شعودي يف لبنان ال�شيما بعد 
�الإ�شاءة �إىل �لزعيم �ل�شني �حلريري يتو�شع 
�لذين  �ل�شنة  يف  �ملنطقة  يف  تركيا  نفوذ 

ي�شعرون بفقد�نهم حليفا �إقليميا.
�أعلن  �النفجار،  من  �لتايل  �ليوم  يف 
�لرتكية،  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث 
م�شت�شفى  �أر�شلت  تركيا  �أن  �أق�شوي  حامي 
ميد�نيا وم�شاعد�ت طبية �إىل بريوت  م�شرًي� 
للبحث  فرًقا  ا  �أي�شً �أر�شلت  تركيا  �أن  �إىل 
و�لطو�رئ..  �لكو�رث  لهيئة  تابعة  و�الإنقاذ 
�لرتكي،  �الأحمر  �لهالل  جمعية  �أعلنت  كما 
الإغاثة  بريوت  �إىل  �إغاثًيا  فريًقا  �إر�شالها 
وم�شاعدة �شكان �ملنطقة �ملنكوبة، م�شرية 
�ل�شليب  مع  بالتعاون  �شيعمل  فريقها  �إىل 

�الأحمر �للبناين.
قال نائب �لرئي�س �لرتكي، فوؤ�د �أوقطاي، 
�إن زيارته �إىل لبنان تعد مبثابة »�شيك مفتوح« 
لتقدمي �شتى �أنو�ع �مل�شاعد�ت الأبناء �ل�شعب 
موؤمتر  خالل  ذلك  جاء  �ل�شقيق..  �للبناين 
عقب  عقده  �ملا�شي،  �ل�شبت  �شحفي، 
بالعا�شمة  �النفجار  تفقدية يف مكان  جولة 

مولود  �خلارجية  وزير  برفقة  بريوت، 
�أن  على  �أوقطاي  �أوغلو..و�شدد  ت�شاو�س 
تركيا �شتو��شل �إر�شال �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية 
�أبلغنا  �للبناين  و�أ�شاف: »�جلانب  لبنان.  �إىل 
�لبناء  م�شتلزمات  �إىل  ما�شة  حاجة  بوجود 
��شتعد�دنا  عن  و�أعربنا  �لزجاج،  وخا�شة 
�الإطار«.  هذ�  يف  �لالزم  �لدعم  لتقدمي 
و�أردف: »مل�شنا مكانة مميزة لرتكيا و�شعبها 
بالده  ��شتعد�د  لبنان«..و�أكد  زيارتنا  خالل 
ن�شاطه  �إىل  بريوت  مرفاأ  عودة  على  للعمل 

�لطبيعي«.

املق�ومة اإىل اأين:

بال �شك �أن �إنهاء �خلطر �للبناين على �أمن 
�لكيان �ل�شهيوين هو �أحد �الأهد�ف �لغربية، 
عن  وبعيد�  �الإير�ين..  �لنفوذ  �إبعاد  هو  كما 
�لدعائية،  ور�شائلها  �هلل  ن�رش  خطابات 
�حلزب،  يعي�شه  كبري�  ماأزقا  هناك  فاإن 
�شطر  �لتي  متوز  حرب  حيث   2006 فمنذ 
�ملقاومة  من  جميدة  �شفحة  �حلزب  فيه 
�نزوى �إىل جماالت �شتى من �لعمل..جاءت 
�الأزمة �ل�شورية لت�شتدعيه بكليته لالنخر�ط 
يف �ل�شاأن �ل�شوري وهنا بد�أ �الفرت�ق د�خل 
�ملكونات �للبنانية حيث مل يطب ذلك لل�شنة 
وال للم�شيحيني وال �لدروز وال لبع�س �ل�شيعة 
وكانت �حلرب ثقيلة مبا �أحلقته باحلزب من 
�ملعارك  ح�شمت  �أن  وبعد  وخ�شائر،  قتلى 
�ملجموعات  �شد  كبري  حد  �إىل  �شورية  يف 
لتقا�شم  فر�شة  �حلزب  يجد  مل  �مل�شلحة، 
خالل  من  �لرو�س  �أن  حيث  �النت�شار  كعكة 
�الإ�رش�ئيليني  مع  �إ�شرت�تيجية  تفاهمات 
وهنا  �شورية،  �الأمن من  جبهة  لهم  �شمنو� 
�إ�شافيا  ثمنا  يدفع  �أن  �حلزب  على  �أ�شبح 
�شورية، جر�ء  و�شبابه يف  قياد�ته  من خرية 
رو�شيا  رفعت  حيث  �ل�شهيوين،  �لق�شف 
�لثوري  �حلر�س  وعن  �حلزب  عن  غطاءها 
�الأفغان  �ل�شيعة  �ملقاتلني  وعن  �الإير�ين 

و�لعر�قيني..
عندما �نكفاأ �حلزب �إىل �لد�خل �نخرط 
قتاله  ثمرة  وجنى  �ل�شيا�شي  �لعمل  يف 
مميز،  ح�شور  ذ�  و�أ�شبح  �ل�شهيوين،  �شد 
�شيا�شية  خمالفات  يف  �حلزب  وقع  وهنا 
بعد  �لغربية  بريوت  �حتل  حيث  ح�شا�شة، 
بحركة  عام من ملحمة متوز، وعمق �شلته 
��شطفافه  تعميق  يعني  مما  �ل�شيعية،  �أمل 
��شرت�تيجي  حتالف  يف  ودخل  �لطائفي، 
�لفرن�شيني، وجمرم  مي�شيل عون حليف  مع 
تل  جمزرة  يف  �لفل�شطينيني  �شد  حرب 
�الأمنية  �حلزب  �أجهزة  وتنمرت  �لزعرت.. 
على موؤ�ش�شات �لدولة، و�ل�شيطرة على بع�س 
وممار�شة  �حلدودية،  كاملعابر  مر�فقها 
عن  �لدفاع  ويف  �ملخالفني،  �شد  �لرتهيب 
باأن  �الإقر�ر  ينبغي  ولكن  ماليا..  فا�شدين 
وت�شخيما  ترويجا  وجدت  �لعناوين  هذه 
�ملقاومة  عزل  �إىل  ي�شار  وهكذ�  كبريين.. 
�أقل  لي�شت  ظروف  ويف  و�إقليميا  لبنانيا 
و�ل�شديق  �الإير�ين  �حلليف  يعي�شها  �شنكا 
هناك  فلعل  و��شح،  هو  كما  و  �ل�شوري.. 
�لطو�ئف  متثل  �شيا�شية  وقوى  و��شعا  تيار� 
�إقليميا  مدعومة  لبنان  يف  جميعا  �الأخرى 
عن  يده  ورفع  �هلل  �شالح حزب  لنزع  ودوليا 

�ملر�فئ و�ملطار.  

العقدة:
�ملخطط  �هلل جلوهر  ت�شدى حزب  �إذ� 
ف�شيكون  �لرتكي  �لنفوذ  لتمدد  و  �لفرن�شي 
�للبناين،  �لو�شع  تفجري  نقطة  �إىل  و�شل 
و�إ�شغال لبنان بنف�شه يف حرب �أهلية متو��شلة 
بدعم خارجي توؤّمن �حلدود �ل�شمالية للكيان 
يكون  ولو جزئيا،  بها  قبل  و�إذ�  �ل�شهيوين.. 
حتمل  فماذ�  وو�قعيا..  �شيا�شيا  �نتحر  قد 

�الأيام �لقادمة؟ و�هلل غالب على �أمره.

بقلم: �ش�لح عو�ش
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م�ؤ�س�سة  اجلزائر  يف  تبق  مل  وبهذا   
واحدة من م�ؤ�س�سات الدولة والأمة مل 
تطلها يد الإف�ساد والإهانة ومل تخد�ش 

�سمعتها ومل يطعن يف �سدقيتها. 
وهم يتطلع�ن بق�ة لعهد جديد، يرث 
اخلراب  من  اأكرب  خرابا  اجلزائري�ن 
النظام  عن  بالأم�ش  ورث�ه  الذي 
كان  ما  اأن  يكت�سف�ن  ال�ستعماري، 
زيفا  اإل  يكن  مل  م�ؤ�س�سات  باأنه  يقدم 
وما  وجميلة  منمقة  بخطابات  مغلفا 
ذرا  اإل  يكن  مل  �سيا�سات  يبدو  كان 
ال�ستقالل  غداة  العي�ن.  يف   للرماد 
اأن  واعني  اجلزائري�ن  كان  ال�طني 
وو�سع  ال�سفر  من  النطالق  عليهم 
اأر�سية  على  �سيء  كل  لبناء  الأ�س�ش 
املنط�ية  ال�رصاعات  مبخلفات  مليئة 
كان  الأمل  لكن  التحرير  حرب  خالل 
وجزائر  اأف�سل  غد  يف  قائما  دائما 

تع�د تدريجيا اإليهم. 
وبني العام املا�سي وهذا العام تعي�ش 
مراحلها،  اأخطر  من  مرحلة  اجلزائر 
مرحلة تدمري امل�روث من امل�ؤ�س�سات 
وال�سيا�سات دون ال�رصوع بق�ة وو�س�ح 
و�سيا�سات  م�ؤ�س�سات  بناء  يف  روؤية 
هذه  معها  حت�لت  درجة  اإىل  جديدة 
وهياكل  هامدة  جثث  اإىل  امل�ؤ�س�سات 
�ساحلة  غري  اأدوات  واإىل  روح  دون 
فقدت  اأنها  اإىل  بالنظر  لال�ستعمال 
منها  يجعل  الذي  الأ�سا�سي  املحرك 
خدمة  يف  وحمركة  فعالة  م�ؤ�س�سات 
عامل  وه�  �سدقية  ذات  حديثة  دولة 

ثقة ال�سعب. 

يف  ول  اأحد  يف  يثق  ال�سعب  يعد  مل 
و�سار  امل�ؤ�س�سات  من  م�ؤ�س�سة  اأي 
هذه  واآخر  الأمانة  خيانة  فيها  يرى 
ع�رتها  عن  ك�سف  التي  امل�ؤ�س�سات 
اطلع  التي  الإعالمية  امل�ؤ�س�سات 
عدد  ف�ساد  حجم  على  العام  الراأي 
مبا  وم�س�ؤوليها  مالكها  من  كبري 
وجه  دون  الإ�سهار  اأم�ال  من  اأخذوه 
على  باخلري  ذلك  يع�د  اأن  ودون  حق 
املهنة واأ�سحابها وهي الف�ساىح التي 
واملالك  امل�س�ؤولني  ه�ؤلء  مت�ش  ل 
ال�سحافة  �سدقية  ت�سيب  بل  فح�سب 
يف  بالأخ�ش  منها  وامل�ستقلة  ال�طنية 
مقتل يف ال�قت الذي حتتاج فيه البالد 
النزيهة  احلرة  ال�سحافة  تلعب  اأن  اإىل 
اإىل  الدفع  يف  اأ�سا�سيا  حم�ريا  دورا 
كل  اإليه  يتطلع  الذي  اجلديد  العهد 
اجلزائريني قبل اأن يت�سلل اإليهم الياأ�ش 

من جديد.
قد  مرحلة  تعي�ش  اجلزائر  تزال  ل 
متتد ط�يال وهي مرحلة هدم البنيان 
بعد  تك�سف  مل  مرحلة  الركام،  واإزالة 
عن كل اأ�رصارها ومل تخرج الأر�ش كل 
اأخبارها،  اأثقالها ومل حتدث بعد بكل 
م�ؤ�س�سات  جميع  طالت  هدم  عمليات 
امل�ؤ�س�سات  اإىل  وامتدت  الدولة 
حتدث  اأن  دون  متر  ل  لكنها  اخلا�سة 
ت�رط  الذي  فالف�ساد  اأ�رصارا جانبية. 
مل  امل�ؤ�س�سات  هذه  ون�ساء  رجال  فيه 
ينقلب �سدهم وحدهم بقدر ما انقلب 
على امل�ؤ�س�سات ذاتها ونال من قيمتها 
دور  اأي  لعب  على  وقدرتها  وق�تها 

اإيجابي يف املرحلة املقبلة، فالحكام 
وكبار  ال�زراء  حق  يف  �سدرت  التي 
اجلهاز  اأفقدت  التنفيذيني  امل�س�ؤولني 
احلك�مي ما بقي من ثقة اإذ �سار ينظر 
اإىل احلك�مة احلالية كما قد ينظر اإىل 
امتداد  اأنها  على  القادمة  احلك�مات 
بالإمكان  لي�ش  اإذ  الفا�سدة  للحك�مات 
و�رصاء  التزوير  اأن  كما  كان  مما  اأبدع 
ال�سابق  الربملان  ميزت  التي  الذمم 
الهيئة  جتديد  عملية  جعل  واحلايل 
�رصبا  جديدة  اأ�س�ش  على  الت�رصيعية 
القيا�ش  وميكن  املمن�ع.  اخليال  من 
على ذلك لدى جميع م�ؤ�س�سات الدولة 
يف  ول  نقابة  يف  ثقة  فال  واملجتمع 
منظمة اأرباب العمل ول �سدقية يف اأي 
حزب ول� كان جديدا يدخل م�ؤ�س�س�ه 

الن�سال ال�سيا�سي لأول مرة. 
بعد  ت�ستكمل  مل  اجلرافات  تزال  ل 
املجال  لترتك  البنايات  هدم  عملية 
بناءا  يت�س�رون  جدد  ملهند�سني 
به  ي�ؤمن  م�رصوع  من  ينطلق  جديدا 
بدل  له  بامتالكهم  وي�سعرون  اجلميع 
اإمنا  القادم  اأن  ال�سك  ميتلكهم  اأن 
تقل  ل  جديدة  ق�سديرية  بنايات  ه� 
ه�سا�سة وغ�سا عن البنايات املدمرة. 
مما  واأخطر  جدا  حرجة  فاملرحلة 
ونحن  املتفائل�ن  يت�س�ره  اأن  ميكن 
واإذا مل  ذكية  قراءة  تقراأ  مل  اإذا  منهم 
متينة  وبروؤية  قريبة  م�اجهتها  تكن 
بعيدة عن الرتقيع والتلفيق. اإن اأخطر 
تهان  اأن  بلد  به  مير  اأن  ميكن  ما 
اأن ت�سعف  واأدوات ت�سيريه،  م�ؤ�س�ساته 

واإدارته  وجي�سه  وبرملانه  حك�مته 
ل  اأن  املدين،  وجمتمعه  و�سحافته 
الطعن  ميتد  واأن  اأحد  يف  اأحد  يثق 
رم�زه  جميع  اإىل  التدمري  وعمليات 
اجلميع  ويقدم  التاريخية  ومعامله 
بث�ب اخليانة والف�ساد دون اأن يقدم له 
الالمعيارية  ذلك  من  واأخطر  البديل. 
التي اأخذت ت�سيطر على احلياة العامة 
فبقدر  املدمرة.  امل�ؤ�س�سات  وبقايا 
ما تظهر عمليات الك�سف عن الف�ساد 
حتمله  مبا  ذاتها  يف  حمم�دة  املعمم 
ال�سمري  يف  �سح�ة  اإىل  اإ�سارة  من 
التام  النهيار  من  الدولة  لإنقاذ  وهبة 
جانبية  اأ�رصار  اإىل  ت�ؤدي  ما  بقدر 
واملجتمع  الدولة  بني  للعالقة  مدمرة 
عندما ينتقل ال�سك يف �سدقية الأفراد 
و�سدقية  مكانة  يف  الت�سكيك  اإىل 
اإذا  البلد  اأخطر على  امل�ؤ�س�سات وه� 
مل تقم ث�رة ثقافية جديدة تعيد ربط 
احلاكمة  بالنخب  جديد  من  املجتمع 
قد  تك�ن  م�ؤ�س�سات  �سمن  وامل�سرية 
الت�سقت  التي  الأدران  من  تخل�ست 
نخر  التي  ال�سابقة  بامل�ؤ�س�سات 

ج�سدها املال الفا�سد.
عملية  كانت  اإذا  اأنه،  الق�ل  وخال�سة 
منه  لبد  �رصا  امل�ؤ�س�ساتي  الهدم 
ال�سعب  انتفا�سة  اأملتها  و�رصورة 
بناء  عملية  فاإن  ال�ا�سع  حراكه  يف 
من  اأهم  بديلة  جديدة  م�ؤ�س�سات 
ت�سمن  التي  فهي  التاريخية  الناحية 
دمي�مة الدولة وحتفظ حي�يتها وتي�رص 

تقدمها.

ماذ� بعد �لتدمري �ل�شامل

بقلم اح�سن خال�ص   

ي�ستمر الك�سف عما كان يخفيه عهد 
دام لأكرث من ثالثني �سنة من الف�ساد 
ال�سيا�سي والأخالقي ووهن املوؤ�س�سات 

واجلنون والعمالة للخارج وغريها 
من الآفات، اآخرها ولي�ص اأخريها 
ما ك�سف عنه املدير العام للوكالة 

الوطنية للن�سر وال�سهار من حتويل 
ونهب للمال العام يف قطاع ال�سحافة 

على �سكل اعالنات ا�سهارية.

اجلزائر يف اأخطر مرحلة

اإن ت�سمنه رد مديرية الثقافة ب�هران 
زاد   ، احل�سا�ش  اللغط  هذا  على   ،
يف  �سعفنا  عرب عن  اإذ  تعقيدا  الأمر 
باإقرار  ، وهذا  الأركي�ل�جيي  املجال 
بان  ل�هران   الثقافة  مديرية  رد 
امل�قع الأثري لبطي�ة ، م�سنف كرتاث 
ثقايف منذ 1900 من طرف ال�سلطات 
ال�ستعمارية ، وهذا الت�سنيف اعتمد 
ر�سميا من طرف ال�سلطات اجلزائرية 
 07 رقم  : 1968/01/23 حتت  بتاريخ 
اكتفت  اإذ   ، رومانية  بقايا  ا�سم  حتت 
 . امل�ستعمر  ورثته عن  ال�سلطات مبا 
مع اإقرار الرد على انه مل ،   مل جتر 
امل�قع  اأو بحث يف  تنقيب  اأي عملية 
و  حفظ  خمطط  وج�د  عدم  بحجة 
 ! اآنذاك  الأثري  امل�قع  ا�ست�سالح 
لي�ستدرك الرد على اأن امل�قع م�سنف 
الأوىل  ن�اته  رومانية(  مدينة  )بقايا 
الأولية  الدرا�سة  )ح�سب  فينيقية 
مكتب  قبل  من  بامل�قع  اأجريت  التي 
درا�سات املكلف باإعداد املخطط( .

ت�سنيفات  اعتماد  يف  اخلطر  فاأين 
من  امل�ستعمر  تركه  ما  على  الآثار 
اأبحاث ؟ وما حقيقة هذه  درا�سات و 

الت�سنيفات ؟
البح�ث،  ل�سياقات  التاأريخ  ي�سكل 
الأثرية القدمية يف اجلزائر واحد من 
اأقل امل�ا�سيع اهتماما من املخت�سني 
ذلك  ويع�د   ، القدمية  احل�سارات  يف 
اإىل النف�سال املعريف الغري مربر بني 

كالتاريخ  الأخرى  العل�م  و  الآثار  علم 
وغريهم  اخلط  و  املخط�ط  علم  و 
الفا�سلة  احل�اجز  كرثة  عن  ف�سال   ،
يف  نتهيب  ل  الذين   ، الباحثني  بني 
 ، الأدبي  بالرتميق  منجزهم  و�سف 
امل�ستعمر  خلفه  ما  على  املعتمد  اأو 
، الذي كانت ت�سب� نخبه ال�ستعمارية 
اإىل ربط تاريخ اجلزائر خالل مراحل 
ما قبل الإ�سالم باحل�سارة الرومانية ، 
ال�ستعمارية  الإدارة  ل�سيا�سة  تكري�سا 
�س�اهد  العث�ر على  اأن  اعتبار  ، على 
مهما  م�ردا  يعترب   ، رومانية  اأثرية 
الذاكرة  ت�سييد  اإعادة  على  ترتكز 
الالتينية العميقة للم�ستعمرة الإفريقية 
، وم�سدرا ملهما يف تاأ�سي�ش م�رصوع 
للجزائريني  اجلماعية  اله�ية  فرن�سة 

  .
الت�افق بني الإرث امل�سم�م  اإن حالة 
للباحثني و امل�ستك�سفني ال�ستعماريني 
، و اإدارة اجلزائر يف بدايات ال�ستقالل 
انعدام  ه�  يربره  ما  له  يك�ن  قد   ،
و املادية  ال��سائل املعرفية  الأدوات 
و   ، مربر  اأي  الي�م  له  يجد  ل  لكن   ،
مديرية  يف  املمثلة  الإدارة  اإقرار  ما 
خمطط  بانعدام   ، ب�هران  الثقافة 
 ، الأثري  امل�قع  ا�ست�سالح  و  حفظ 
والتي   ، اجلرائم  اأكرب  من  واحدة  اإل 
�سبقتها �سنة 2012 جرمية اأ�سنع منها 
م�قعها  مبنح  فينيقية،  اآثار  حق  يف 
تداولتها  الق�سية  و  �سياحي  مل�ستثمر 

اآنذاك عدة و�سائل اإعالمية .
يت�سح لنا ان الرتكيز على التعامل مع 
يحتاج   ، ا�ستك�سافا  و  حماية   ، الآثار 
و  اليدي�ل�جية  تفّح�ش اجل�انب  اىل 
طبيعة خمتلف املمار�سات املرتبطة 
فالبارحة   ، الآثار  مت�ش  عملية  باأي 
يف  الثرية  احلفريات  نتائج  كانت 
خدمة ال�سيا�سة ال�ستعمارية الفرن�سية 
لال�ستيطان  اجلزائر  اإعداد  يف   ،
ال�ستعماري ، فال يَتخيل الي�م اإعادة 
امل�ستعمر  فيه  ف�سل  ما  اإ�ستكمال 
ما  ح�سب  �سمنيا  اأقر  الذي   ، ثقافيا 
ت�سمنه رد مديرية الثقافة باأن امل�قع 
الثري روماين �ُسِيّد على ن�اة فينيقة ، 
ح�سب ت�سنيف ال�سلطات ال�ستعمارية 
، فاإن مل يكن دليال على ما �سبق ذكره 

، فه� قرينة دالة عليه . 
و  الفينيقية  للح�سارة  العداء  اإن 
القرطاجية لي�ش وليد الي�م ، بل يرجع 
اإىل بدايات زمن امل�ستعمر ، الذي قيد 
ت�س�يه  ت�لت  نخبه  من  جمم�عة  لها 
اآثارها  طم�ش  و  الفينيقية  احل�سارة 
احل�سارة  و  للرتاث  الرتويج  لغر�ش 
هذه  وتزعم   ، الإغريقية  و  الرومانية 
التاريخية الفرن�سية  احلملة املدر�سة 
خفت  حتى  التيار  هذا  لبث  وما   ،
بريقه مع مطلع اخلم�سينات ، ل�سالح 
البح�ث الأكادميية اجلادة مثلما كتبه 
�سينتا�ش يف كتابه )اخلزف الب�نيقي( 
اإذ امتدح العبقرية الب�نيقية ،  ودعى 

اإعادة  اإىل  املخت�سني  من  العديد 
اأي  عن  بعيدا  الب�نيقية  الفرتة  قراءة 
اإىل  منهم  العديد  راح  بل  ايدي�ل�جيا 
تاأ�سي�ش معاهد خمت�سة يف احل�سارة 
الفينيقية كما فعل �سباتين� م�زاكاتي 
مدر�سة  اأ�س�ش  حني   ،  1960 �سنة 
 ، الب�نيقية  و  الفينيقية  الدرا�سات 
حملة   1970 �سنة  الي�ني�سك�  لتطلق 
�سدا  لقت  التي   ، قرطاج(  )اأنقذوا 
جعل  مما   ، الآثار  علماء  لدى  وا�سعا 
للدرا�سات  م�رصحا  قرطاح  �ساحة 
 . املحكمة  الأكادميية  الأبحاث  و 
ن�رصته  الذي  البحث  دليل  يعترب  كما 
�سنة  البلجيكيتني  )ل�فان(  و  )نام�ر( 
درا�سات  مت�سمنا   1995 و   1989
اأكادميية كثرية متعلقة بنقد ما ح�ته 
التاريخ  عن  الكال�سيكية  امل�سادر 
اإىل احل�س�ر  اأو نظرتها   ، القرطاجي 

الفينيقي يف الف�ساء املت��سطي .
مع كل هذا الزخم و احلراك الثقايف 
و  الفينيقية  احل�سارة  ح�ل  الأوروبي 
لأي  التام  الغياب  نالحظ   ، الب�نيقية 
ن�ساط ثقايف اأو بحثي مغاربي يجاري 
هذه الدرا�سات ، بل راأينا تعمد تغييب 
هذه احل�سارة عن اأر�سنا ، و اإق�سائها 
اإىل  احلد  و�سل  بل   ، تاريخنا  من 
حماولت  و   ، اآثارها  على  العتداء 

طم�سها . 
الرجل  من  الرهاب  هذا  كل  فلماذا 

الفينيقي ؟

�خلوف من �لرجل �لفينيقي 

ما كاد لغط اإلغاء التظاهرة الثقافية 
، لالحتفاء بالأزياء التقليدية يخفت 
و�سط ال�سعب ، قبل ممثلي اجلمعيات 
امل�ساركة ، التي توافدت من كل حدب 
و �سوب على العا�سمة ، لرتجع ملنازلها 

بخيبة عري�سة متج�سمة تكاليف 
التنقل و�سط هذا الوباء و الفاقة املالية 

التي اجنرت عنه حتى تداعت جمموعة 
من اجلمعيات النا�سطة ، مبنا�سبة زيارة 

وزيرة الثقافة ملدينة وهران ، والتي 
ح�سب ادعائهم اأنها اأعادت ت�سنيف اآثار 

فينيقية و تزييفها اإىل اآثار رومانية ، 
بلغ الأمر اإىل حد مطالبة نائب برملانية 

بتدخل رئي�ص اجلمهورية لت�سحيح 
الو�سع و وقف عملية تزييف ت�سنيف 

هذه الآثار التي ح�سبهم تعترب من 
مكونات الهوية . 

الإرث ال�ستعماري امل�سموم 

بقلم الوليد فرج
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مهام هيئة الأركان العامة: 

هيئة  �أعلى  �لعامة  �لأركان  هيئة  تعد 
�لثورة  خالل  ��ستحد�ثها  مت  قيادية 
�لأركان  قيادة  تاأخذ  حيث  �لتحريرية، 
�لوطني  �أمام �ملجل�س  �مل�سوؤولية  �سفة 
لها  �أ�سندت  كما  �جلز�ئرية،  للثورة 
قانونيا،  �حلكومة  مثل  قيادة  فاأ�سبحت 

�إعادة  مهمة  لها  �أ�سندت  كما 
�لوطني  �لتحرير  جي�س  تنظيم 
توفري  على  و�لعمل  معنوياته،  ورفع 
�ملكلفة  لالإطار�ت  �حلر��سة 

بالدخول �إىل �جلز�ئر. 
بومدين  هو�ري  �لعقيد  توىل 
�لرو�د:  من  كل  مب�ساعدة  قيادتها 
علي منجلي، قايد �أحمد، ر�بح زر�ي 
غار  ومقرها  �لدين،  عز  �ملدعو 
�لعقيد  ��ستلم  وقد  تون�س،  �لدماء 

ر�سمية  ب�سفة  مهامه  بومدين  هو�ري 
يوم 23 جانفي 1960م. 

عدة  �لعامة  �لأركان  هيئة  و�جهت 
على  �لعمل  �أهمها  ميد�نية  حتديات 
�لوطني  �لتحرير  جي�س  وحد�ت  توحيد 
�ل�رشقية  �حلدود  طول  على  �ملتمركزة 
ظروف  ظل  يف  للجز�ئر،  و�لغربية 
�لفو�سى  �نت�سار  يف  متثلت  خطرية 
هذه  �سفوف  يف  �ل�ستقر�ر  وغياب 
هو�ري  �لعقيد  �سعى  لذلك  �لوحد�ت، 
على  للعمل  �إىل  وم�ساعدوه  بومدين 
�لتي  �لفو�سى  على  ب�رشعة  �لق�ساء 
جي�س  وحد�ت  �سفوف  يف  �نت�رشت 
�لتحرير �لوطني �ملر�بطة على �حلدود 
فر�س  وحماولة  �لتون�سية،  �جلز�ئرية 

�لن�سباط �لتام بني �أفر�دها. 
�لع�سكرية  �لعمليات  نطاق  تو�سيع 
�ل�سائك  �ل�سد  تخريب  �إىل  تهدف  �لتي 
�ل�سلطات  �أقامته  �لذي  و�ملكهرب 
�ل�ستعمارية �لفرن�سية، مع �إعادة تنظيم 
لتنظيم  وفقا  وهيكلتها  �حلدود  فرق 
فيالق  �إىل  حتويلها  �إمكانية  يتيح  قتايل 
�أي  يف  وتتو�جد  ب�رش��سة  تقاتل  خفيفة 

مكان وزمان. 

التنظيم القتايل لقيادة اأركان 
جي�ش التحرير الوطني :

     بد�أت قيادة �لأركان باإعادة تنظيم 
يف  وتوحيده  �لوطني  �لتحرير  جي�س 
�أن حل  وما  1960م  جانفي  �سهر  �أو�خر 
�أ�رشفت  قد  كانت  حتى  �ل�سيف  ف�سل 
هو�ري  �لعقيد  فوظف  نهايتها.  على 
بنجاح  �إجنازها  �أجل  من  بومدين 
�ملعروفة،  �لتنظيمية  �لذ�تية  موؤهالته 
م�ستفيد� يف عمله من دعم �لعقيد عبد 
بن  خل�رش  و�لعقيد  بو�سوف  �حلفيظ 
طوبال ومن جتربته �لناجحة يف �لغرب 
ملن  �لفا�سلة  �لتجارب  درو�س  ومن 

�سبقوه يف �ل�رشق. 
�أ�رشفت كذلك قيادة �لأركان �لعامة على 
تنظيم �ملجال�س �حلربية �ملكلفة بقيادة 
�لوليات، �لتي �أ�سبح على ر�أ�سها عقيد 
و�أربعة  وع�سكرية،  �سيا�سية  وظيفة  ذو 
�لع�سكرية  بالوظائف  لال�سطالع  رو�د 
�أما  و�لت�سال،  �ل�ستعالمات  �ل�سيا�سية 

وثالثة  نقيب  رئا�سة  فتحت  �ملنطقة 
مالزمني و�لناحية برئا�سة مالزم و�أربعة 
�سباط برتبة مالزم ثاين و�لقطاع برئا�سة 

مر�سح �أو م�ساعد و�أربعة رقباء.
�ملد�ر�س  خريجي  للقادة  وبالن�سبة    
زين  ح�سي�سي  �لعربية  �لع�سكرية 
�ل�رشيف،  �حلميد  عبد  �لعابدين، 
حفناوي  برو�ل،  �إبر�هيم  عالق،  حممد 

�لرز�ق  عبد  بخو�س،  عي�سى  �ساعد،  بن 
تولو�  فقد  �لرحيم  عبد  وكمال  بوحارة، 
�لثقيلة  �ملدفعية  كتائب  قيادة  جميعهم 
�ملنطقتني  بني  تق�سيمها  مت  �لتي 

�ل�سمالية و�جلنوبية. 
�لأركان  لقيادة  �لد�خلي  �لتنظيم  �أما 
�لتنظيمي  �ملخطط  جزئيا  فيه  فطبق 
�لذي جنده يف تنظيم �جلي�س �لفرن�سي، 
حيث  م�سالح،  جمموعة  ي�سم  �لذي 
تنظيم  بومدين  هو�ري  �لعقيد  ��ستكمل 
مكاتب  �لبد�ية خم�سة  فاأن�ساأ يف  �لهيئة 

متخ�س�سة وهي: 

املكتب الأول للإدارة والت�سيري 
العام توىل قيادته امللزم الأول 

بوزادة. 

بقيادة  لال�ستخبار�ت  �لثاين  �ملكتب 
�لر�ئد  و�إ�رش�ف  مو�سى  �لنقيب 

�سليمان. 
�ملكتب  ��سم  يحمل  �لثالث  �ملكتب 
زرقيني  �لنقيب  قيادته  توىل  �لتقني، 
و�سليمان هوفمان. ومتثلت مهمته يف 
وجمع  �لع�سكرية  للعمليات  �لتخطيط 

�ملعلومات �ملتعلقة بها. 
ب�سوؤون  مكلف  �لر�بع  �ملكتب 
�إىل  �أ�سند  و�ملوظفني  �ملقاتلني 

�لنقيب �سبيلة. 
�ملكتب �خلام�س �ل�سحافة و�لإعالم 
�لنقيب  ت�رشف  حتت  و�سع  و�لرتبية 

فرحات. 
�أقامت  قد  �لقيادة  كانت  جهة  ومن 
نظاما للمر�قبة، بق�سد �لتمكن من �أن 
با�ستمر�ر على  تكون مطلعة ومدركة 
�لوحد�ت يف خمتلف �جلو�نب،  و�سع 
فكان هذ� �لنظام يرتكز على �إجبارية 

�أهم  ت�سم  �أ�سبوعية  �جتماعات  عقد 
وكل  فيلق  كل  م�ستوى  على  �مل�سوؤولني 
�أجل  ومن  ذلك  جانب  �إىل  ثقيلة.  كتيبة 

فر�س �لن�سباط �ل�سارم. 
با�ستمر�ر  تتدخل  �لأركان  قيادة  كانت 
جلان  بو��سطة  �أو  مبا�رشة،  وب�سفة 
تنفيذ  على  �لطالع  �أجل  من  �ملناطق 
وكيفيات  �لع�سكري،  �لعمل  برنامج 

وو�سعية  ونقلهم  باملجروحني  �لتكفل 
و�لتجهيز  وذخريته  �لحتياط  �أ�سلحة 
و�لأدوية و�ملو�د �لغذ�ئية، كما �عتمدت 
هيكلة معيارية للوحد�ت وجدول نظريا 
لتجهيزها بال�سالح و�لذخرية و�ملعد�ت، 
وذلك من �أجل �سمان ��ستعمال �ملو�رد 
وجتديد  وجه  �أح�سن  على  �لب�رشية 
و�سعية  فتح�سنت  �ملادية.  �لو�سائل 
�حلدود  جي�س  يف  �ملقاتلني 
�لغذ�ئية،  �حل�س�س  بتحديد 
ومر�قبة �لت�سيري وحماربة �لتبذير، 
و�أ�سبحت �أ�ساليب �لإد�رة و�لت�سيري 
عن  فعالية خا�سة  �أكرث  عام  بوجه 
وتر�سيد  �ل�سارمة،  �لرقابة  طريق 
�لختال�س  على  و�لق�ساء  �لإنفاق 
كما  �ملحا�سبة.  يف  و�لتزوير 
و�لتكوين  �لتدريب  م�ستوى  حت�سن 
بعد  �لنتيجة  وكانت  و�لت�سليح 
حو�يل �ستة �أ�سهر من �إن�ساء قيادة 
�لأركان �لعامة �أن حتولت وحد�ت جي�س 
�ل�رشقية  �حلدود  يف  �لوطني  �لتحرير 
و�لغربية �إىل جي�س متما�سك قوي تتوفر 
فيه مو��سفات �جلي�س �لتقليدي، تنظيما 

وت�سليحا وتكوينا و�ن�سباطا. 
يف  �لعامة  �لأركان  قيادة  و�عتمدت 
�ل�رشيط  تق�سيم  �إعادة  على  عملها 
مناطق  ثالث  �إىل  �جلز�ئري  �حلدودي 
حتت  منها  و�حدة  كل  و�سعت  ع�سكري 
لكل  حدود  و�سع  ومت  �أكفاء،  جماهدين 

منطقة وفقا ملا يلي:  
متتد  ال�سمالية:  العمليات  منطقة 
�لولية  حدود  �إىل  �سمال  �لعيون  من 
�لأوىل جنوبا، كلف �لر�ئد عبد �لرحمان 
من:  كل  مب�ساعدة  بقيادتها  �سامل  بن 
�سابو عبد �لقادر نائب ع�سكري، �ل�ساديل 
بن جديد نائب �سيا�سي، �أحمد بن عبد 

�لغني نائب �ت�سال و�أخبار. 

من  متتد  �جلنوبية:  �لعمليات  منطقة 
�ل�سحر�ء  حدود  �إىل  �أحمد  �سيدي  جبل 
جنوبا، توىل قيادتها �لر�ئد �سالح �ل�سويف 
مب�ساعدة كل من: حممد عالق و�ل�سعيد 

عبيد.

منطقة ثالثة متتد من اأق�سى 
اجلنود اإىل ليبيا: توىل قيادتها 

الرائد حممود قنز. 

عدد  �لثالثة  �ملناطق  هذه  يف  وتن�سط 
من فيالق جي�س �لتحرير �لوطني كالأتي: 
�ل�سمالية،  �لعمليات  منطقة  فيلق يف   14
07 فيالق يف منطقة �لعمليات �جلنوبية، 
تابعة جلي�س  �إىل وحد�ت متنقلة  �إ�سافة 
باملنطقة  متركزت  �لوطني  �لتحرير 

�لثالثة. 
تنظيم الفيالق النا�سطة يف 
منطقة العمليات ال�سمالية: 

يف  جديد  بن  �ل�ساديل  �لعقيد  �أ�سار 
�ل�سمالية  �لعمليات  منطقة  �إىل  مذكر�ته 
�أ�سبحت ت�سم 14 فيلقا ميد�نيا مدعومة 
باأربعة كتائب ل�سالح �ملدفعية �لثقيلة مع 

نهاية �سنة 1960م وهي: 
�لفيلق 11 بقيادة �أحمد ترخو�س. 

�لفيلق 12 بقيادة علي بوخدير. 
�لفيلق 13 بقيادة عبد �لقادر عبد �لالوي 

ثم قدور بوحر�رة. 
�لفيلق 15 بقيادة عطايلية حممد. 

�لفيلق 17 بقيادة ذيب خملوف. 
�لفيلق 19 بقيادة �سليم �سعدي. 

ثم  �هلل  عبد  بوترعة  بقيادة   21 �لفيلق 
مكركب خمتار. 

�لفيلق 24 بقيادة علي بوحجة ثم خلفه 
زو�غي عمار.  

�لفيلق 25 بقيادة يو�سف بوبري ثم خالد 
نز�ر. 

�ل�سالح  حممد  بقيادة   27 �لفليق 
ب�سي�سي. 

�لفيلق 29 بقيادة حممد بن حممد. 
�لفيلق 39 بقيادة عبد �لرز�ق بوحارة. 

ثم  نو�ر  باملحفوظ  بقيادة   56 �لفيلق 
خلفه �سمام عمار. 

منطقة  يف  �لنا�سطة  �لفيالق  تنظيم 
�لعمليات �جلنوبية:

زرو�ل  حممد  �ملجاهد  �أ�سار 
�لعليا  �لع�سكرية  �لقيادة  كتابه  يف 
جلي�س �لتحرير �لوطني يف �حلدود 
�لعمليات  منطقة  �أن  �إىل  �ل�رشقية 
�جلنوبية قد ن�سطت بها 07 فيالق 

كالآتي: 
�لفيلق 43 بقيادة خليل حبيب. 

�لفيلق 45 بقيادة �لعربي بلخري. 
�لفيلق 53 بقيادة �سعد ق�سطل. 

�إبر�هيم  بقيادة   71 �لفيلق 
�لدبيلي. 

�لفيلق 72 بقيادة عمار زغالمي. 
�لفيلق 68 بقيادة �سالح لندو�سني. 
�لفيلق 75 بقيادة )مل نتح�سل على 

معلومات حول قائد �لفيلق(. 
�لأركان  قيادة  و��سلت  وهكذ� 
خطو�تها بثبات يحالفها كثري� من �لنجاح 
لها  �أ�سبح  حيث  �لو�سع،  يف  و�لتحكم 
جي�س منظم يتكون من عدة فيالق يزيد 
تعد�دها على 25 �ألف جندي بني �حلدود 
�إىل  �أدخلت  �أنه  كما  و�لغربية،  �ل�رشقية 
�ل�ساحة �أ�سلحة جديدة ذ�ت مفعول قوي 
�أ�سبحت ترعب �لقو�ت �لفرن�سية، وهكذ� 

تغري �لو�سع يف فرتة وجيزة. 

  " بداأت قيادة الأركان 
باإعادة تنظيم جي�ش التحرير 

الوطني وتوحيده يف اأواخر �سهر 
جانفي 1960م وما اأن حل ف�سل 
ال�سيف حتى كانت قد اأ�سرفت 

على نهايتها " 

العامة  الأركان  هيئة  " تعد 
اأعلى هيئة قيادية مت ا�ستحداثها 
خلل الثورة التحريرية، حيث 

تاأخذ قيادة الأركان �سفة 
امل�سوؤولية اأمام املجل�ش الوطني 
للثورة اجلزائرية، كما اأ�سندت 

لها فاأ�سبحت قيادة مثل احلكومة 
قانونيا، كما اأ�سندت لها مهمة 
اإعادة تنظيم جي�ش التحرير 

الوطني ورفع معنوياته، والعمل 
على توفري احلرا�سة للإطارات 
املكلفة بالدخول اإىل اجلزائر "

ظهرت هيئة هيئة الأركان 
العامة عقب اختتام اأ�سغال 

جل�سات الدورة الثانية 
للمجل�ش الوطني للثورة 

اجلزائر يف 18 جانفي 
1960م، وكان الهدف من 

تاأ�سي�سها هو توحيد قيادة 
جي�ش التحرير الوطني 
لتفادي الإخفاق الذي 
عرفته هيئات القيادة 

الع�سكرية ال�سابقة، ويف هذا 
العدد من جريدة الو�سط 

�سنتعرف على هذه الهيئة 
التي تولت قيادة وت�سري 

الفرتة املمتدة ما بني جانفي 
1960-جوان 1962م. 

جي�ش التحرير الوطني

مهام وتنظيم هيئة �لأركان �لعامة 

بقلم الأ�ستاذ طارق عزيز 
فرحاين.
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الفرن�سية  ال�سيا�سة  فاإن  ذلك  ورغم 
�ساعدت الأحزاب اجلزائرية بطريقة 
التطور  �رسعة  على  مبا�رسة  غري 
وثوري  �سيا�سي  عمل  نحو  والتوجه 
الكبري يف زعزعة  الأثر  له  كان  فعال، 
احلكومة  وو�سع  الفرن�سي  الوجود 
الفرن�سية يف ماأزق حاولت اخلروج منه 
بخلق هذا الن�ساط والق�ساء عليه بكل 

الو�سائل والطرق املمكنة.

اكت�صاف املنظمة اخلا�صة:
اأن�ساأت املنظمة اخلا�سة يف 15 فيفري 
1947، وكان حممد بلوزداد رئي�س هذه 
احللقة  مبثابة  كانت  التي  املنظمة 
الوطني،  الن�سال  املفقودة يف �سل�سلة 
فقد كانت اأ�سا�سية و�رسورية للإعداد 
الوطنية،  ال�سيادة  وا�سرتجاع  للثورة 
اإطارات  اإعداد  غر�سها  كان  وقد 
وحيد  كمنهج  امل�سلحة  الثورة  جلي�س 
براثن  من  والوطن  ال�سعب  لتحرير 

املحتل الغا�سب.
هذه  بها  قامت  التي  العمليات  واأهم 
جنحت  والتي   ،1950-1948 املنظمة 
الآخر،  بع�سها  وف�سلت يف  بع�سها  يف 
منها الهجوم على بريد وهران، الهجوم 

على حمافظة ال�رسطة ببلوزداد.. 
تعمر  اأن  اخلا�سة  للمنظمة  يكتب  مل 
طويل، فقد ن�ساأت بعد املوؤمتر الأول 
للحركة ومت اكت�سافها يف �سهر مار�س 
ال�رسي  طابعها  رغم  وهذا   ،1950

يف  اأتبعت  التي  ال�سارمة  والإجراءات 
م�ستوى  على  �سواء  وحمايتها  تكوينها 
م�ستوى  على  اأو  املجندة  القاعدة 
القيادة بحيث اأن العلقة بني املكتب 
املنظمة  وقيادة  للحركة  ال�سيا�سي 
بينهما  والت�سال  كانت جد حمدودة، 
كان مقت�رسا على �سخ�سني على الأكرث 
وهما ح�سني حلول وحممد خي�رس، من 
جهة ورئي�س املنظمة اخلا�سة حممد 

بلوزداد من جهة ثانية.
اكت�ساف  الروايات حول  اختلفت  وقد 
اأمر املنظمة اخلا�سة من قبل الإدارة 
من  اأكرث  وردت  حيث  ال�ستعمارية، 
�سبع روايات اأدت اإىل اكت�سافها، اإل اأن 
اأقرب الروايات يف الواقع والتي اتفق 

حولها اأغلب موؤرخي الفرتة هي: 
من  كل  قام   1950 مار�س   18 يوم  اأنه 
عودة،  بن  م�سطفى  مراد،  ديدو�س 
زعيم،  بن  بكو�س، ح�سني  الباقي  عبد 
تاأديبية �سد  بعملية  اإبراهيم عجامي، 
عبد القادر خياري بتب�سة، اإل اأن هذا 
والهروب  النجاة  من  متكن  الأخري 
وببع�س  بالعملية  ال�رسطة  واإخبار 
يف  العملية  هذه  وت�سببت  الأ�سماء، 
اأمرها  اأكت�سف  لذا  للمنظمة،  كارثة 
وتعرفت  الفرن�سية  ال�سلطات  قبل  من 
ال�رسطة على اأع�سائها، وهو ما ذهب 
كتابه  يف  مومن  العمري  الكاتب،  اإليه 
واألقت  اجلزائر،  يف  الثورية  احلركة 
منا�سل   300 من  اأكرث  على  القب�س 

�سدهم  و�سدرت  ال�سجن  اإىل  و�سيقوا 
�سلطت  منا�سل   200 فحوايل  اأحكام، 
�سنوات   10 اإىل  ت�سل  عقوبة  عليهم 
واحلرمان  الإقامة  من  واملنع  �سجن، 
وغرامات  املدنية  احلقوق  من 
ال�رسطة  وتكالبت  الفرنكات،  مبليني 
لنتزاع  وعذبتهم  املوقوفني  على 
العرتافات، وحاولت حتطيم معنويات 
كل من وقع يف اأيديها، واتهمت حركة 
م�سوؤولية  وحملتها  مبا�رسة  النت�سار 
ما  �سواء  اخلا�سة،  املنظمة  تكوين 
اأو  العامة،  للولية  بلغ  اأول  يف  جاء 
التي  الق�سائية  اجلل�سات  خلل  من 
ورد  حيث  املعتقلني،  عقدت ملعاقبة 
اأكدت ب�رسيح  التي  النيابة  على ل�سان 
املنظمة  اإن   « حمتواه  ما  العبارة 
ال�سيا�سي  اخلا�سة منبثقة من احلزب 
يف  وامل�سمى  بال�ستقلل  املطالب 
اإطار ال�رسعية بحركة النت�سار وحزب 

ال�سعب يف ال�رس«.
فقد  النت�سار  حلركة  بالن�سبة  اأما 
على  املنظمة  ن�ساط  بتوقيف  اأمرت 
هياكلها  من  كبريا  اأن جزء  من  الرغم 
قبل  من  تكت�سف  مل  وعنا�رسها 

ال�سلطة ال�ستعمارية.
املتهمني،  على  العقوبات  ولتجديد 
الق�سائية  الأحكام  تلك  تبدو  وحتى 
عادلة وعادية لبد من اأن تكون التهم 
الأحكام  تلك  م�ستوى  يف  املوجهة 
القا�سية التي �سدرت يف حق املعتقلني، 

ال�ستعمارية  الإدارة  باأن  نرى  لذلك 
جتاه  لهجتها  من  ما  نوعا  غريت 
على  خطرا  اإياه  معتربة  التنظيم  هذا 
وحدة الرتاب والأمن الفرن�سيني وجاء 
الق�سائية،  ال�سلطة  ل�سان  على  ذلك 
جمل�س  قرارات  اإحدى  يف  ورد  حيث 
اخلا�سة  املنظمة  حول  الإ�ستئناف 
تنظيم �رسي  و�سع  لقد مت   « يلي:  ما 
على  عمل   ، ع�سكرية  �سبه  طبيعة  ذو 
اأن  اإل  ثوري،  جلي�س  اإطارات  تكوين 
الواقع خف�س من اأهميتها وخطورتها، 
العتبار ملا  بعني  و�سعها  يجب  ولكن 
الرتاب  وحدة  على  خطر  من  ت�سكله 
وعلى ما حتدثه من تهييج للأي العام« 

.
كما عرب جاك �سوفالييه بقوله: »...من 
النار حتت الرماد يف اجلزائر،  جديد 
واإذ ي�سعرها بني احلني والآخر ع�سف 
غام�س يلمع لهب ي�سيئ ما يحاك يف 

الظل«.
و�سجن  اخلا�سة  املنظمة  حل  ورغم 
وحملة  منا�سليها،  من  الكثريين 
بها  قامت  التي  الوا�سعة  العتقالت 
احلركة،  منا�سلي  �سد  الأمن  اأجهزة 
اإل اأن ذلك عمل على اإيجاد وحدة مل 
ال�سيا�سية  التيارات  بني  منتظرة  تكن 
الإدارة  تعنت  اأمام  اجلزائرية، 
ال�ستعمارية وهكذا جاء ميلد جتمع » 
اجلبهة اجلزائرية للدفاع عن احلريات 

واحرتامها«.... يتبع 

رد فعل �لإد�رة �لفرن�شية جتاه �لن�شاط �لثوري باجلز�ئر     

بقلم الأ�صتاذ: قوا�صمية عادل، 
باحث دكتوراه جامعة الأمري عبد 

القادر ق�صنطينة.

لقد دخلت اجلزائر من جديد يف 
عهد ا�صتعماري، وقد اأف�صت جتربة 

قانون اجلزائر اخلا�ص 1947 
والتجربة النتخابية اإىل نتائج 
معاك�صة لنوايا ال�صتعمار، الذي 

بالغ يف �صيا�صة التع�صف وال�صطهاد 
واحل�صار والتنكيل �صد ال�صعب 

اجلزائري الذي اأ�صبح ير�صخ حتت 
وطاأ الفقر والبوؤ�ص وال�صقاء.

)1954-1947(

خا�ستها  التي  احلروب  اأ�سهر  ولعل 
ثلث  وهي  روما  �سد  كانت  قرطاجة 
حروب اأطلق عليها اإ�سم احلروب البونية 
القرطاجية  احلروب  وكذا  البونيقية  اأو 
�سببت  والتي  روما جميعا  فيها  اإنت�رست 
كانت  التي  قرطاجة  اإمرباطورية  زوال 
البحر  على  �سيدة  الأيام  من  يوم  يف 
هذه  اأخبار  جاءتنا  وقد  املتو�سط، 
احلروب عن طريق املوؤرخني )بوليبيو�س 

وتيت ليف(. 

اأو�صاع قرطاجة وروما قبل ن�صوب 
احلروب البونية: 
اأو�صاع قرطاجة: 

غامن«  ال�سغري  »حممد  الدكتور  يذهب 
غربي  يف  الفينيقي  )التو�سع  كتابه  يف 
�سيدوا  الفنيقيون  اأن   ) املتو�سط  البحر 
قرطاجة وهم ملحون بارعون من )لبنان 
وفل�سطني( اأ�س�سوا طرق التجارة البحرية 
الأوىل  اأبجديته  العامل  ومنحوا  القدمية 
اخلام�س  القرن  وبحلول   ، ق.م   814 يف 
العوا�سم  اأغنى  قرطاجة  اأ�سبحت  ق.م 
مبختلف  اأ�سواقها  وتدفقت  العامل  يف 
والتوابل  والأقم�سة  الثمينة  املعادن 
يف  تو�سعاتها  اإمتداد  على  ،�ساعدتها 
غرب البحر املتو�سط يف �سمال اإفريقيا 
وجزر  و�رسدينيا  كور�سيكا  و  و�سقلية 
البليار واإ�سبانيا ، م�سكلة ا�سطول �سخم 
ي�سم من اأزيد 700 �سفينة حيث اأ�سبحت 
لوحدها  ت�سيطر  عظمى  قوة  قرطاجة 

على غرب البحر املتو�سط . 

اأو�صاع روما: 

بيومي مهران« يف  املوؤرخ »حممد  ي�سري 
كانت  روما  اأن  القدمي(  )املغرب  كتابه 
خلل القرن اخلام�س قبل امليلد جمرد 
بلدة �سغرية على �سفاف نهر التيرب، ويف 
عام 300 ق.م كانت روما تكافح لأن ت�سبح 
قوة ع�سكرية وكانت قلقة من القرطاجيني 
البحر  يف  الغربي  �ساحلها  جزر  كل  لأن 
املتو�سط تابعة لقرطاجة، اذ كانت روما 
يف حالة تطور و�سعود تدريجي وبحلول 
�سنة 275 ق.م احتلت روما اإقليم اإيطاليا 
كله، واأ�سبحت تنظر بحقد وغرية لطرق 
فكانت  القرطاجية  التجارية  واملوانئ 

املناف�سة الأوىل لقرطاجة. 

اأ�صباب ال�صراع: 
اأ�سار املوؤرخ »اأبو املحا�سن ع�سفور« يف 
ال�سبب  اأن  اإىل  الفينيقية(  )املدن  كتابه 
ت�سادم  هو  البونيقية  للحروب  الرئي�سي 
الآخذتان  وروما  قرطاجة  بني  امل�سالح 
مما  املتو�سط  البحر  يف  التو�سع  يف 
التناف�س  ب�سبب  العلقات  توتر  اىل  اأدى 
التجاري وال�سيطرة على املوانئ والبحث 
عن خمتلف املوارد الطبيعية اإ�سافة اإىل 
املتو�سط  البحر  �سيادة  على  التنازع 

و�سمال اإفريقيا. 
مراحل ال�صراع: 

حرب  الأوىل:  البونية  اأ-احلرب 
�صقلية241-264 ق.م: 

ميادان«  هور�س  »مادلني  املوؤرخ  ي�سري 
يف كتابه )تاريخ قرطاج( اأن هذه احلرب 
لتمنع  بالقوة  روما  تدخلت  عندما  بداأت 
قرطاجة من ال�سيطرة على خليج م�سينا 
واإيطاليا  �سقلية  بني  الواقع   Messine

واأ�سبحت روما حينئذ قوة بحرية مكافئة 
الطرفان  وخ�رس  قرطاجة  ملحاربة 
وح�سمت  والرجال،  ال�سفن  من  الكثري 
احلرب ل�سالح روما �سنة 241 ق، م، ويف 
هذه احلرب اأ�سبحت �سقلية تابعة لروما 
واأجربت قرطاجة على طلب ال�سلح ودفع 

اجلزية ملدة 20 عام. 
)حرب  الثانية  البونية  ب-احلرب 

حنبعل 201-218 ق.م: 
يف  ديكريه«  »فران�سوا  املوؤرخ  يذهب 
البحر(  اإمرباطورية  اأو  )قرطاجة  كتابه 
اأن هذه احلرب دامت ملدة 16 �سنة حيث 
فقدته  ما  تعو�س  اأن  قرطاجة  اأرادت 
روما  مع  الأوىل  حربها  اإثر  نفوذها  من 
ه�سبانيا  يف  نفوذها  ب�سط  اىل  فاإجتهت 
هميلكار  قائدها  واختارت  -اإ�سبانيا- 
برقة   Hamilcar Barca لينفذ هذه 
اين  ق.م   237 �سنة  من  بدءا  ال�سيا�سة 
كما  املرتزقة  جي�س  على  فيها  اإعتمد 
اأ�س�س  و  روما  كره  اىل  حنبعل  اإبنه  دفع 
 )Hasdrubal بعل  )ه�سدرو  اإبنته  زوج 
مدينة قرطاجنة Cartagéne )قرطاجة 
اجلدبدة( �سنة 228 ق.م يف ه�سبانيا ، اأما 
عن �سبب هذه احلرب فيعود اىل التناف�س 
الإقليمي يف ه�سبانيا بني روما وقرطاجة 
)حنبعل  ال�سهري  القائد  اإجتاز  حيث   ،
واإجتاح  الألب  جبال   )Hannibal
اإيطاليا وكانت اأهم معاركه »معركة كاناي 
منت�رسا  فيها  التي خرج  216ق.م  �سنة   «
على روما، لكن الرومان هزموه عام 202 
اأدى  الذي  الأمر   « زاما  »موقعة  ق.م يف 
بقرطاجة حتمل دفع غرامة باه�سة مع 

تخليها عن ه�سبانيا. 

149-( الثالثة  البونية  ج-احلرب 
ق.م:   146

ي�سري الباحث »ابو بكر �رسحان« يف مقاله 
وقرطاجة  روما  بني  البونية  )احلروب 
الثانية  احلرب  من  �سنة   50 بعد  باأنه   )
واإزدهارها  قوتها  قرطاجة  اإ�ستعادت 
 40 قبل  لروما  ديونها  جميع  و�سددت 
الأمر  عليه.  املتفق  املوعد  من  �سنة 
الروماين  ال�سيا�سي  و  القائد  اأقلق  الذي 
و  156ق.م  �سنة  زارها  الذي   « كاتو   «
على  وعمل  نهائيا  لتحطيمها  ي�سعى  بداأ 
اإقناع الرومان بذلك حيث كان ينهي كل 
خطاب له يف جمل�س ال�سيناتو الروماتي 
 )Delenda est Carthago  : بعبارة 
مبعني : يجب اأن تدمر قرطاج ( واأ�سبح 
املعركة  يف  فوجدها  ذريعة  عن  يبحث 
النوميد  �سد  قرطاجة  بها  قامت  التي 
بحرب  القيام  ميكنها  ل  قرطاجة  لأن 
التي  للقيود  نتيجة  روما  مبوافقة  اإل 
فر�ستها عليها معاهدة زاما �سنة 201 ق 
م ، وبذلك مت حما�رستها من قبل روما 
ملدة �ستة اأيام ثم قامت بحرقها عام 146 
ق.م . و يرجع �سبب اإنت�سار روما يف هذه 
تتوفر  التي  للإمكانيات  نتيجة  احلروب 
قرطاجة  اأما  و  وعتاد  عدة  من  عليها 
فعلى الرغم من اأنها كانت الأكرث ثراء يف 
البداية ال انها اإقرتفت خطاأ باإعتمادها 
يف بنية جي�سها على املرتزقة . فجعلت 
القوة الكربى  هذه الإنت�سارات من روما 
يف البحر املتو�سط ومكنتها من ال�سيطرة 
قرطاجة  وحولت  املنطقة  على  التامة 
لإحتلل  وتاأهبت  رومانية  ولية  اىل 

�سمال اإفريقيا.

حروب قرطاجة ودورها يف تغيري مو�زين �لقوى بالعامل �لبوين 

تذكر امل�صادر التاريخية القدمية 
اأن قرطاجة خا�صت عددا من 
احلروب و املعارك دفاعا عن 

م�صاحلها القت�صادية يف اإفريقيا 
اأول، ول�صمان عمقها ال�صرتاتيجي 
واإتباعها مبا يعرف ب�صيا�صة املجال 
احليوي ، وهذا ما اأدى اإىل ت�صارب 

و ت�صادم امل�صالح البونية مع 
احل�صارات املعا�صرة لها .

264ق.م _146ق.م

بقلم الطالب: عبد اجلليل 
الوايل/ جامعة اأبو القا�صم �صعد 

اهلل اجلزائر. 
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والريا�ضة،  ال�ضباب  ووزارة 
الفدرايل  املكتب  قرار  بخ�ضو�ص 
اإنهاء املو�ضم الكروي 2020/2019، 
اأو�ضح خالل تن�ضيطه لندوة  حيث 
مدينة  يف  الفريق  مبقر  �ضحافية 
القبائلي  النادي  اأن  وزو  تيزي 
البطولة  توقيف  ب�ضدة  يعار�ص 

كوفيد  وباء  انت�ضار  رغم  الوطنية 
19 والذي مت اتخاذه يف تاريخ 29 
اأن  الأمر  وبّرر  املن�رصم،  جويلية 
التي  الأحكام  مع  يتنافى  القرار 
الأ�ضا�ضي  النظام  عليها  ي�ضري 
التي  املخالفات  ظل  يف  وذلك 
الفدرايل  املكتب  تركيبة  �ضهدتها 
ال�ضفة  تتوافر  ل  الذي  احلايل 
القانونية باعتبار اأن قوانني الفاف 

تن�ص على انتخاب اأع�ضاء املكتب 
وفق  عامة  جمعية  عرب  الفدرايل 
الذي  الأمر  وهو  �رصي  اقرتاع 
اأي  غياب  بعد  معها  يحدث  مل 
التي  الطريقة  حول  معلومات 
الأع�ضاء  تعوي�ص  خاللها  من  مت 
املكتب  ع�ضوية  من  املن�ضحبني 
واأردف  �ضابق.  وقت  يف  الفدرايل 
اأن  الت�رصيحات  نف�ص  يف  مفتاح 

خالفت  زط�ضي  الدين  خري  هيئة 
والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  تعليمة 
فيما يتعلق بتغيري نظام املناف�ضة، 
خالل  اأ�ضدرت  الو�ضاية  ان  رغم 
الفرتة املا�ضية تعليمة �ضهر جوان 
جميع  خاللها  متنع  املن�رصم 
بتعديل  الريا�ضية  الحتاديات 
�ضنة  اآخر  يف  املناف�ضة  نظام  يف 
اأن  واأردف  الأوملبية،  العهدة  من 

التحفظات  ت�ضجل  الكناري  اإدارة 
امللفات  من  عدد  م�ضتوى  على 
الرابطة  لدى  عالقة  تتواجد  التي 
حيث  القدم،  لكرة  املحرتفة 
يف  م�ضاركته  اأمر  الفريق  ينتظر 
الكروي  املو�ضم  قارية  مناف�ضة 
�ضياق  ويف  عدمه.    من  املقبل 
جيمع  املتحدث  نفى  منف�ضل، 

الأخبار التي مت تداولها بخ�ضو�ص 
تواجد رغبة بتحويل اأ�ضهم الفريق 
من  وطنية  �رصكة  اإىل  القبائلي 
عديد  اإىل  بالنظر  ت�ضيريه،  اجل 
الإجراءات القانونية التي يتطلبها 
وف  الفريق  ا�ضهم  اأغلبية  حتويل 

ن�ضو�ص القانون التجاري.

توا�شل اإدارة فريق �شبيبة القبائل يف رف�ض قرارات اجتماع املكتب الفدرايل الخري والذي اأقدم 
خالله على توقيف مناف�شات املو�شم الكروي واإنهاء البطولة الوطنية قبل ثماين جولت على 

ا�شدال ال�شتار عليها، ومنح اللقب اإىل املت�شدر �شباب بلوزداد وذلك ب�شبب توا�شل انت�شار جائحة 
كورونا التي اأوقفت البطولة الوطنية وخمتلف الن�شاطات الريا�شية منط �شهر مار�ض املنق�شي 

وترف�ض ال�شلطات العليا با�شتئناف املناف�شة جمددا، ويف هذا ال�شدد ك�شف حمامي النادي 
القبائلي العربي مفتاح اأن اإدارة ال�شبيبة تقدت بطعن جديد على م�شتوى الفاف

بخ�شو�ض توقيف البطولة الوطنية ونق�ض تعليمة الوزارة

اإدارة مالل تودع طعنا لدى الفاف والو�ضاية

اجلزائري  الدويل  الالعب  �ضاهم 
الثمني  النت�ضار  يف  بوجناح  بغداد 
الذي �ضجله ناديه ال�ضد اأمام املت�ضدر 
الدحيل يف قمة اجلولة 20 من دوري 
على  انت�رص  بعدما  قطر،  جنوم 
ح�ضابه بهدف دون رد، وكان بوجناح 
الوحيد  الهدف  يف  حا�ضما  ممررا 
الذي انتهى عليه اللقاء بعدما ا�ضتغل 
الدحيل  حلار�ص  �ضيئ  كرة  ا�ضتبعاد 
والذي  قدميه  اإىل  الكرة  عادت  اأين 
منحها اإىل زميله تاباتا الذي مل يجد 
مانحا  ال�ضباك،  اإيداعها  يف  �ضعوبة 

"الزعيم"،  لت�ضكيلة  ثمينة  نقط  ثالث 
والتي متنح له اأمال �ضئيال يف موا�ضلة 
القطري،  الدوري  لقب  على  ال�رصاع 
خا�ضة واأنه يتواجد يف املركز الثالث 
خم�ص  بعد  على  الرتتيب  بجدول 
نقاط من املت�ضدر الدحيل والو�ضيف 
الريان باأربع نقاط، اأين �ضمح �ضقوط 
الدحيل با�ضتداد �رصاع اللقب، خا�ضة 
الآخر  اجلزائري  الدويل  رفقاء  واأن 
فر�ضة  اأمام  اأ�ضحى  براهيمي  يا�ضني 
التتويج  خطف  اأجل  من  تعو�ص  ل 
نقطة  �ضوى  تف�ضله  ل  اأنه  باعتبار 

ال�ضدارة قبل جولتني من  وحيدة عن 
ا�ضدل ال�ضتار على املناف�ضة.

الت�ضكيلة  مهاجم  يوا�ضل  لالإ�ضارة 
التهديف  عن  ال�ضيام  يف  الوطنية 
الهدافني يف  �ضدارة  �ضيع  الذي  وهو 
الدوري القطري ل�ضالح زميله يف ال�ضد 
اأكرم عفيف، اأين ف�ضل يف الو�ضول اإىل 
ال�ضباك منذ ا�ضتئناف املناف�ضة التي 
املن�رصم  مار�ص  �ضهر  توقفت  كانتا 
ان  قبل  كورونا  انت�ضار جائحة  ب�ضبب 

ت�ضتاأنف موؤخرا.
عي�شة ق.

ناتا�ض يتلقى خما�شية و�شبح الإقالة يطارد ما�شوي

مبوحلي يتوج بجائزة اف�ضل حار�س بال�ضعودية يف مار�س
توج احلار�ص الدويل اجلزائري راي�ص 
وهاب مبوحلي بجائزة اأف�ضل حار�ص 
مار�ص  �ضهر  عن  ال�ضعودي  بالدوري 
دوري  رابطة  اعلنت  اأين  املن�رصم، 
املتوجني  عن  ال�ضعودي  املحرتفني 
مدرب  لعب،  اأف�ضل  بجوائز 
اإىل  الأخرية  عادت  حيث  وحار�ص، 
ين�ضط  الذي  اخل�رص  عرين  حار�ص 
يف �ضفوف نادي التفاق، وذلك عقب 
مع  يقدمها  التي  الطيبة  امل�ضتويات 
�ضهر  عرف  اأين  املو�ضم،  هذا  ناديه 
خالله  توقفت  لذي  املنق�ضي  مار�ص 
انت�ضار  ب�ضبب  ال�ضعودية  املناف�ضة يف 

جائحة كورونا قبل اأن ت�ضتاأنف جمددا 
اإجراء اجلولتني 21 و22 قبل اأن تلعب 
اجلولة 23 التي كانت مقررة يف نف�ص 

ال�ضهر نهاية الأ�ضبوع املنق�ضي.
من جهته �ضقط احلار�ص عبد الروؤوف 
اأحد  ناديه  الهزمية مع  ناتا�ص يف فخ 
تلقت  بعدما  القاد�ضية  ال�ضيف  امام 
 29 اجلولة  يف  كاملة  خما�ضية  �ضباكه 
ال�ضعودية،  الأوىل  الدرجة  دوري  من 
اإىل  ال�ضعود  يف  حظوظه  قل�ص  حيث 

دوري املحرتفني.
خري  املدرب  �ضقط  اآخر،  جانب  من 
مع  الهزمية  فخ  يف  ما�ضوي  الدين 

اأمام  القواعد  على  اخلليج  ناديه 
ال�ضيف حطني، خالل املواجهة التي 
حل�ضاب  ام�ص  اأول  الفريقني  جمعت 

الأوىل  الدرجة  دوري  من   29 اجلولة 
ال�ضعودية والتي انتهت بثالثية لهدف، 
حيث تراجع الفريق يف جدول الرتتيب 
نقاط  خم�ص  بعد  على  واأ�ضحى 
وهي  اخلطر،  منقطة  من  فح�ضب 
املدرب  مهمة  تعقد  التي  الو�ضعية 
ما�ضوي خالل ما تبقى من املناف�ضة 
التي يف�ضلنا عنها ع�رص مباريات قبل 
ا�ضدال ال�ضتار عليها، وح�ضب الإعالم 
اأ�ضحى  الإقالة  �ضبح  فاإن  ال�ضعودي 
يف  ب�ضدة  �ضطيف  مدينة  ابن  يطارد 
ظل الرتاجع الرهيب لنتائج الت�ضكيلة.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  تلقى 
من  عر�ضا  اجلزائري 
اأجل النتقال اإىل اللعب 
القطري  الدوري  يف 
املركاتو  من  حت�ضبا 
حيث  احلايل،  ال�ضيفي 
"فوت  موقع  ك�ضف 
اأن  الفرن�ضي  ماك" 
اإدارة نادي غالتا�رصاي 
على  تلقت  الرتكي 
ر�ضميا  عر�ضا  طاولتها 
القطرية  افرق  اأحد  من 
التعاقد  اأجل  من 
ميدان  متو�ضط  مع 
الوطني،  املنتخب 
امل�ضدر  نف�ص  وك�ضف 
املايل  العر�ص  اأن 
الفريق  قدمه  الذي 
النجم  بخدمات  املهتم 

م�ضوؤويل  اإقناع  على  العمل  اأجل  من  اأورو  مليون   5 قيمة  يف  متثل  اجلزائري 
اللعب  اإىل  انتقاله  مهمة  وت�ضهيل  خدماته  عن  ال�ضتغناء  على  الرتكي  النادي 
يف قطر، ووا�ضل نف�ص امل�ضدر ان هوية الفريق املعني تتمثل بني اأحد قطبي 
اأو ال�ضد الذي يحرتف يف �ضفوفه اجلزائري الآخر  الدوري القطري الدحيل 
بغداد بوجناح، ومل حت�ضم اإدارة غالتا�رصاي يف العر�ص القطري، باعتبار اأن 
خريج نادي غرونوبل الفرن�ضي حمل اهتمام من عدة اأندية ت�ضعى اإىل احل�ضول 
على خجماته، رغم ان املعني غري بعيد من الرحيل عن ناديه احلايل بعدما 
اعربت اإدارة فريقه عن رغبتها يف ال�ضتغناء عنه هذا املركاتو ال�ضيفي ب�ضبب 
الأجرة الكبرية التي يتلقاها والتي تثقل كهل خزينة حامل لقب الدوري الرتكي 

املمتاز خالل املو�ضمني املن�رصمني.

زغدود مدربا جديدا لن�ضر ح�ضني داي
داي  ح�ضني  ن�رص  فريق  اإدارة  عّينت 
املدرب منري زغدود على راأ�ص العار�ضة 
الفنية حت�ضبا لقيادة العار�ضة الفنية التي 
تبقى �ضاغرة منذ رحيل املدرب عز الدين 
من�ضبه  من  ا�ضتقال  الذي  جودي  اآيت 
جعلت  التي  ال�ضلبية  النتائج  توايل  عقب 
من  الأخري  قبل  ما  املركز  يف  الن�رصية 
بعد  ال�ضقوط  من  وجنت  الرتتيب  جدول 
قرار املكتب الفدرايل توقيف املناف�ضة 
جديدة  مناف�ضة  �ضيغة  واعتماد  الكروية 
العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  عليها  �ضوت 
عرب  القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
العتماد  مت  التي  الكتابية  ال�ضت�ضارة 
عليها يف الت�ضويت، جنا على اإثره الفريق 
الهبوط  جتميد  قرار  بعد  ال�ضقوط  من 

و�ضعود اأربعة فرق من الرابطة املحرتفة 
الثانية، وتو�ضل زغدود اإىل اتفاق مع اإدارة 
الفني  اجلهاز  قيادة  اأجل  من  الن�رصية 
الكروي،  املو�ضم  لنطالق  والتح�ضري 
التدريبية  املغامرة  املعني  اأنهى  اين 
رفقة ناديه ال�ضابق احتاد العا�ضمة بنهاية 
بنهاية  بالفريق  يربطه  كان  الذي  العقد 

املو�ضم.
خا�ص  حتدي  اأمام  زغدود  و�ضيكون 
للمو�ضم  التح�ضري  الذي �ضي�رصع يف  وهو 
اجلديد والعمل على تفادي تكرار �ضيناريو 
واأن  خا�ضة  ال�ضاحب  املن�رصم  املو�ضم 
ت�ضكيلة الزي الأحمر والأ�ضفر كانت قاب 

قو�ضني اأو ادنى من ال�ضقوط.
عي�شة ق.

احلديث عن اهتمام ال�شد اأو الدحيل 
با�شتقدامه

عر�س قطري بقيمة 5 مليون 
اورو للتعاقد مع فيغويل

اأ�شعل �شراع اللقب بالدوري القطري

بوجناح ممررا حا�ضما وي�ضقط املت�ضدر

يف  النا�ضطون  اجلزائريون  الالعبون  اكتفى 
القواعد  بالتعادل من خارج  التون�ضي  الرتجي 
املقابلة  خالل  قردان  احتاد  امل�ضيف  امام 
حل�ضاب  اأم�ص  اأول  الفريقان  خا�ضها  التي 
انتهت  اأين  التون�ضي،  الدوري  من   18 اجلولة 
عدم  عرفت  والتي  اأهداف،  دون  املواجهة 
الرتجي معني �ضعباين ثالثي  ا�ضتدعاء مدرب 
توقاي  اأمني  �ضتي،  اإليا�ص  اجلزائري  الدفاع 
التي   22 قائمة  �ضمن  بدران  القادر  وعبد 
كانت معنية بال�ضتدعاء اإىل ال�ضفر نحو مدينة 
قردان من اأجل مالقاة الفريق امل�ضيف، والتي 

اأرجعها املوقع الر�ضمي للرتجي اإىل اخليارات 
اإىل  �ضعباين  باملدرب  دفعت  التي  التكتيكية 
يف  اجلزائريني،  مدافعيه  على  العتماد  عدم 
املقابل، تواجد الثالثي الآخر عبجد الروؤوف 
بن غيث، بالل بن �ضاحة وعبد الرحمان مزيان 
�ضمن قائمة اللقاء، حيث ف�ضل الطاقم الفتي 
وبن  غيث  بن  الثنائي  على  العتماد  للرتجي 
رغم  مزيان  ا�ضتبعد  بينما  اأ�ضا�ضيان  �ضاحة 
املباراة الطيبة التي قجمها يف اجلولة الفارطة 

واقحمه بديال يف ال�ضوط الثاين من اللقاء.
عي�شة ق.

بينما اكتفى بت غيث وبن �شاحة باللعب اأ�شا�شيا ودخل 
مزيان بديال

الرتجي يكتفي بالدفاع يف غياب 
مدافعيه اجلزائريني

عي�شة ق.
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مهاجم  �سواريز  لوي�س  اأعرب 
بر�سلونة عن �سعادته باالنت�سار 
خالل  االإيطايل،  نابويل  على 
ثمن  باإياب  الفريقني  مواجهة 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي 
وقال �سواريز، خالل ت�رصيحات 
»ماركا«  �سحيفة  نقلتها 
ما  حققنا  »لقد  االإ�سبانية: 
قبل  الليغا  انتهاء  ومنذ  اأردناه، 
للمباراة  ن�ستعد  كنا  اأ�سبوعني 
املناف�س،  �سعوبة  مدركني 
والذي جعل االأمور �سعبة علينا 
يف الذهاب«، واأ�ساف: »ال�سيء 
االآن  ونحن  تاأهلنا،  اأننا  املهم 

نفكر يف اخل�سم املقبل«.
فريق  »نابويل  �سواريز:  وتابع 

الفر�س  من  الكثري  ي�سنع  كان 
اأنهم  نعلم  وكنا  الكالت�سيو،  يف 
وقاموا  الفر�س،  �سيخلقون 
لكنهم  البداية،  منذ  بال�سغط 
الأهداف،  الفر�س  يحولوا  مل 

واأردف:  �سجلنا«،  نحن  بينما 
خلقنا  نحن  الوقت  مرور  »مع 
الفر�س، ويف ال�سوط الثاين كنا 
ب�سكل  �سي�سغطون  اأنهم  نعلم 
يف  التفكري  علينا  وكان  اأكرب، 
امل�ساحات  وا�ستغالل  التاأهل 
من  اأكرث  نحن  تركوها،  التي 
را�سني عما قدمناه يف ال�سوط 
بر�سلونة:  جنم  واأمت  االأول«، 
اأي  ميونخ،  بايرن  »مواجهة 
املباراة  يف  فر�س  لديه  فريق 
عظيم  فريق  وبايرن  الواحدة، 
متاما  للقب،  املر�سحني  واأحد 
التي  الثمانية  االأندية  مثل 
يجب  لكن  ل�سبونة،  اإىل  تاأهلت 

اأن تلعب املباريات«.

روبرت  البولندي  حقق 
بايرن  مهاجم  ليفاندوف�سكي 
بعدما  قيا�سًيا،  رقًما  ميونخ 
�سجل هدفني يف �سباك ت�سيل�سي 
وتغلب  اأوروبا،  اأبطال  بدوري 
بنتيجة  ت�سيل�سي  على  بايرن 
النهائي  ثمن  اإياب  يف   ،1-4

اإىل  لي�سعد  االأبطال،  لدوري 
 1-7 بنتيجة  النهائي  ربع  الدور 
يف جمموع املباراتني.، بح�سب 
فقد  �سبورت�س«،  »�سكاي  �سبكة 
اأكرب  ليفاندوف�سكي  اأ�سبح 
خالل  بايرن  تاريخ  يف  هداف 
االأبطال،  بدوري  واحدة  ن�سخة 

 7 يف  هدًفا   13 بت�سجيله 
مباريات. جدير بالذكر اأن بايرن 
�رصب موعًدا نارًيا مع بر�سلونة 
يف ربع النهائي، يف اللقاء الذي 
�سيجمعهما يوم اجلمعة املقبل 

بالعا�سمة الربتغالية ل�سبونة.

اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
داخل  الفعل  ردود  عن  اأم�س 
مدريد  ريال  مالب�س  غرفة 
الفريق  مو�سم  انتهاء  عقب 
ودع  مدريد  ريال  وكان  امللكي، 
بطولة دوري اأبطال اأوروبا عقب 
اخل�سارة 1-2 اجلمعة املا�سي، 
اإياب  يف  �سيتي  مان�س�سرت  اأمام 

ووفًقا  النهائي،  ثمن  الدور 
لربنامج »ال�سريجنيتو« االإ�سباين، 
فاإن الغالبية العظمى من العبي 
اال�ستمرار  يريدون  ريال مدريد 
الفرن�سي  املدرب  العمل مع  يف 
واأ�ساف  زيدان،  الدين  زين 
غرفة  يف  الالعبني  بع�س  اأن 
حمبطون  مدريد  ريال  مالب�س 

من اأداء زميلهم البلجيكي اإيدين 
هازارد يف املو�سم احلايل، وكان 
مدريد  ريال  اإىل  ان�سم  هازارد 
 100 نظري  املا�سي  ال�سيف  يف 
مليون يورو، اإال اأنه غاب لفرتات 
طويلة لالإ�سابة، ومل يحرز �سوى 

هدًفا واحًدا يف كل البطوالت.

اأعلن نادي جوفنتو�س االيطايل 
اأندريا  ال�سابق  جنمه  تعيني 
بريلو مدرباً لفريقه االأول خلفاً 
من  املقال  �ساّري  ملاوريت�سيو 
من�سبه، بعد اق�ساء الفريق من 
اأوروبا  اأبطال  ثمن نهائي دوري 
ليون  اأمام  املن�رصم  اجلمعة 
جوفنتو�س  واأ�سار  الفرن�سي، 
اليوم ملدة  عقداً  وقع  بريلو  اأن 
 ،»2022 جوان   30 حتى  عامني 
وكان بريلو 41 عاًما بطل العامل 
جوفنتو�س  و�سط  والعب   2006
بني 2011 و2015، قد ُعنّي قبل 
حتت  لفريق  مدرباً  اأيام  ع�رصة 
البالغ  �ساري  واأقيل  عاماً،   23

61 عاماً بعد مو�سم واحد على 
قدومه من ت�سيل�سي االجنليزي، 
العجوز«  »ال�سيدة  قيادته  برغم 
للعام  الدوري  بلقب  التتويج  اإىل 

التا�سع توالياً.
يف  الكروية  م�سريته  بريلو  وبداأ 
انتقل   ،1995 عام  بري�سيا  نادي 
 1998 ميالن  اإنرت  اإىل  بعدها 
ريجينا  من  كل  اإىل  اعاره  الذي 
اإىل  ذلك  بعد  لينتقل  وبري�سيا، 
اجلار ميالن حيث اأم�سى ع�رصة 
خاللها  فاز   2011-2001 اأعوام 
وكاأ�س  والكاأ�س  بالدوري مرتني 
اأبطال  وبدوري  حملياً،  ال�سوبر 
ال�سوبر  والكاأ�س  مرتني  اأوروبا 

االأندية،  ومونديال  االأوروبية 
جوفنتو�س،  اإىل  بعدها  ان�سم 
اأربع  اأ«  حيث فاز بلقب »�سريي 
م�سريته  واختتم  متتالية،  مرات 
�سيتي  نيويورك  يف  كالعب 
وعلى   ،2017-2015 االأمريكي 
توج  االيطايل  املنتخب  �سعيد 
 2006 العامل  كاأ�س  بلقب  بريلو 

يف اأملانيا.

على  تفوقه  االأملاين  ميونيخ  بايرن  كرر 
 ،1-4 فغلبه  االإجنليزي  ت�سيل�سي  �سيفه 
يف  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  ربع  وبلغ 
اإياب دور الـ16 من امل�سابقة بعدما تفوق 
عليه ذهاباً يف لندن 3-0، و�سيلعب الفريق 
بر�سلونة  �سد  النهائي  ربع  يف  البافاري 
البولندي  و�سّجل  نابويل،  على  الفائز 
روبرت ليفاندوف�سكي هدفني والكرواتي 
كورنتان  والفرن�سي  بريي�سيت�س  اإيفان 
تولي�سو، فيما �سجل تامي ابراهام هدف 
هانزي  بايرن  مدرب  وجنح  ت�سيل�سي، 
فليك حيث اأخفق نظريه فرانك المبارد، 
اإذ قاد فريقه يف اول مو�سم له بعد ت�سلم 
للفوز  الفنية يف نوفمرب املا�سي  االدارة 

وربع  املحليني  والكاأ�س  الدوري  بلقبي 
حني  يف  االأم،  االأوروبية  امل�سابقة  نهائي 
حل  الذي  ال�سابق  ت�سيل�سي  جنم  اكتفى 
يف  �ساري  ماوريت�سيو  لالإيطايل  بديال 
املحلية،  الكاأ�س  بو�سافة   2019 جويلية 
�سمن  ما  الدوري  يف  الرابع  واملركز 
املو�سم  االأبطال  دوري  يف  م�ساركة  له 

املقبل.
وح�سم بطل الدوري املحلي يف املوا�سم 
الثمانية املا�سية تاأهله املبدئي بعد ع�رص 
حّول  بعدما  اللقاء،  انطالق  من  دقائق 
هدافه البولندي ركلة اجلزاء التي احت�سبها 
بعد  هاتيغان  اأوفيدو  الروماين  احلكم 
اثر  بالفيديو  امل�ساعدة  تقنية  اإىل  العودة 

اعاقته من احلار�س االأرجنتيني ويلفريدو 
تفوق  البولندي  واأكد  اإىل هدف،  كابايريو 
فريقه لكن هذه املرة ب�سناعة هدف، بعد 
متريره الكرة اإىل بريي�سيت�س غري املراقب 
ف�سددها بعيدا عن كابايريو، وعاد للحكم 
بالفيديو،  امل�ساعدة  لتقنية  اأخرى  مرة 
كالوم  �سجله  لت�سيل�سي  هدف  الإلغاء  لكن 
هود�سون-اأودوي، وقل�س ابراهام النتيجة 
مانويل  احلار�س  من  خطاأ  بعد   2-1 اإىل 
املرمى  باب  عند  الكرة  تقدير  يف  نوير 
الذي  ال�ساب  للمهاجم  وت�سل  منه  لرتتد 

�سددها بدون عناء يف ال�سباك.
بكرة  الثالث  الهدف  تولي�سو  واأ�ساف 
متريرة  بعد  قريبة  م�سافة  من  مق�سية 

من اجلهة الي�رصى ار�سلها ليفاندوف�سكي 
الرباعية  ليفاندوف�سكي  واختتم  باتقان، 
و�سددها  ارتقى عالياً  راأ�سية بعدما  بكرة 
وعزز  معها،  التعامل  عن  كابايريو  عجز 
هدايف  لرتتيب  �سدارته  ليفاندوف�سكي 
بفارق   ،13 الهدف  بت�سجيله  امل�سابقة 
ثالثة اأهداف عن الرنويجي اإرلينغ هاالند 
مهاجم بورو�سيا دورمتوند االأملاين، علماً 
النهائي  ثمن  الدور  من  ودع  االأخري  اأن 
كما  الفرن�سي،  �سان جرمان  باري�س  اأمام 
جميع  يف  ر�سيده  ليفاندوف�سكي  رفع 
املو�سم  هذا  هدفاً   53 اإىل  امل�سابقات 
متفوقا على جميع الالعبني يف البطوالت 

اخلم�س الكربى

حقق بر�سلونة االنت�سار بنتيجة 1-3 
على نابويل االإيطايل خالل مواجهة 
الفريقني م�ساء اأول اأم�س باإياب ثمن 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف معقله 
»كامب نو«، �سجل اأهداف بر�سلونة 
مي�سي  وليونيل  لينجليت  كليمونت 
ولوي�س �سواريز من ركلة جزاء، اأما 
اإن�سيني �سجل هدف نابويل، وح�سم 
اإىل  تاأهله  االنت�سار  بهذا  بر�سلونة 
بايرن  ليواجه  البطولة،  نهائي  ربع 
بدوره  الذي  اأملانيا  بطل  ميونخ 
بداأ  االإجنليزي.  ت�سيل�سي  تخطى 
وكاد  ُمبكر،  ب�سغط  املباراة  نابويل 
االأول  الهدف  يُ�سجل  اأن  مريتينز 
يف  كرة  تلقى  حيث  لالإيطاليني، 

لكنها  بقوة  و�سدد  اجلزاء  منطقة 
للحار�س  االأمين  بالقائم  ارتطمت 
اأول  2، ويف  الدقيقة  �ستيغن يف  تري 
املدافع  جنح  لرب�سلونة،  حماولة 
كليمونت لينجليت يف ت�سجيل الهدف 
كرة  ا�ستغل  حيث  للبلوغرانا،  االأول 
راأ�سية  و�سدد  ركنية،  من  عر�سية 
حار�س  اأو�سبينا  ميني  على  قوية 
واأر�سل   ،10 الدقيقة  يف  نابويل 
�ساروخية  ت�سويبة  راكيتيت�س  اإيفان 
اجلزاء،  منطقة  على حدود  اأر�سية 
لنابويل  االأمين  القائم  بجانب  مرت 
مي�سي  و�ساعف   ،14 الدقيقة  يف 
 ،23 الدقيقة  يف  لرب�سلونة  النتيجة 
حيث تلقى متريرة من �سواريز على 

مرواغة  يف  وجنح  االأمين،  الطرف 
اجلزاء،  نابويل يف منطقة  مدافعي 
قبل اأن يُ�سدد اأق�سى ميني احلار�س 

اأو�سبينا.
ال�سخ�سي  الهدف  مي�سي  و�سجل 
الثاين والثالث لرب�سلونة يف الدقيقة 
من  عر�سية  كرة  تلقى  حيث   ،30
فرينكي دي يوجن يف منطقة اجلزاء 
حار�س  اأو�سبينا  ي�سار  على  و�سدد 
نابويل، لكن احلكم األغاه بعد الرجوع 
لتقنية الفيديو، وقرر حكم املباراة، 
اإثر  ملي�سي  جزاء  ركلة  احت�ساب 
نابويل  مدافع  كوليبايل  تدخل 
لتقنية  الرجوع  بعد  عليه،  العنيف 
لوي�س  لتنفيذها  وانربى  الفيديو 

ي�سار  اأعلى  �سدد  الذي  �سواريز 
الهدف  ليُ�سيف  اأو�سبينا،  احلار�س 
 ،46 الدقيقة  يف  لرب�سلونة  الثالث 
احلكم  احت�سب   ،48 الدقيقة  ويف 
تدخل  اإثر  لنابويل،  جزاء  ركلة 
مريتينز  على  العنيف  راكيتيت�س 
انربى لتنفيذها اإن�سيني و�سدد على 
الهدف  م�سجال  �ستيغن  تري  ي�سار 

االأول لل�سيوف.
اأهدر  الثاين،  ال�سوط  بداية  مع 
ت�سجيل  فر�سة  اإن�سيني  لورينزو 
�سدد  حيث  لنابويل،  الثاين  الهدف 
كرة راأ�سية �سعيفة بني يدي احلار�س 
واأ�ساع   ،52 الدقيقة  �ستيغن يف  تري 
مي�سي فر�سة ت�سجيل الهدف الرابع 

بت�سديدة   65 الدقيقة  يف  لرب�سلونة 
�سعيفة من داخل منطقة اجلزاءبني 
و�سجل  اأو�سبينا،  احلار�س  يدي 

يف  لنابويل  الثاين  الهدف  ميليك 
لكن  راأ�سية،  كرة  من   80 الدقيقة 

احلكم األغاه بداعي الت�سلل.

دوري اأبطال اأوروبا

بر�ضلونة يتجاوز نابويل وي�ضطدم بالنادي البافاري

بايرن ميونيخ ي�ضحق ت�ضيل�ضي ويحّذر البار�ضا

العبو الريال يدعمون زيدان وينتقدون هازارد

بريلو مدربًا جديدًا جلوفنتو�س

ليفاندوف�ضكي يحقق رقًما تاريخًيا

مي�ضي يناف�س 
كري�ضتيانو جمددا

لكرة  االأوروبي  االحتاد  اأعلن 
لنيل  املر�سحني  عن  القدم 
جائزة العب االأ�سبوع يف دوري 
انتهاء  عقب  اأوروبا،  اأبطال 
النهائي.و�سهد  ثمن  الدور 
االأ�سبوع تاأهل كل من بر�سلونة 
وليون ومان�س�سرت �سيتي وبايرن 
ووفًقا  النهائي،  ربع  اإىل  ميونخ 
لدوري  الر�سمي  للح�ساب 
موقع  على  اأوروبا  اأبطال 
»تويرت«،  االجتماعي  التوا�سل 
جائزة  لنيل  املر�سحني  فاإن 
هم:  االأ�سبوع  هذا  االأف�سل 
بر�سلونة،  مي�سي  ليونيل 
كري�ستيانو رونالدو جوفنتو�س، 
�سيتي،  مان�س�سرت  ووكر  كايل 
بايرن  ليفاندوف�سكي  روبرت 
ميونخ، وجنح مي�سي يف اإحراز 
زار  بينما  نابويل،  اأمام  هدف 
مرتني،  ليون  �سباك  رونالدو 
لليفاندوف�سكي  كذلك  واالأمر 
فقد  ووكر  اأما  ت�سيل�سي،  �سد 
مرماه  حماية  يف  بقوة  �ساهم 
مدريد،  ريال  هجمات  اأمام 
وجنح يف قيادة مان�س�سرت �سيتي 

اإىل الدور ربع النهائي.

�ضواريز: فر�ضنا مت�ضاوية مع بايرن ميونخ
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 تقرير: علي �سمودي – اعالمي 
واأ�سري حمرر

غياب الوالد الزوج ..
بحزن و�أمل ، تقول �لزوجة �أم مرمي » �أي 
�لكبري  �لظلم  وعد�لة جتيز هذ�  قانون 
�لذي تدفع ثمنه طفلتنا �لوحيدة ؟، مل 
و�لدها  ي�شبع  ومل  بوالدتها  نفرح  نكد 
بعد 14 عاماً من �العتقال و�ل�شجن من 
روؤيتها حتى �نتزعه �الحتالل من بيننا 
وزجه خلف �لق�شبان د1ون ذنب �أو �شبب 
 ، �ل�شفقة  » منذ حترره يف  »، وت�شيف 
على  تركيزه  وكان  ببنودها  عماد  �لتزم 
تاأ�شي�س حياته وبناء م�شتقبله ، تزوجنا 
وفرحنا ونحن نخطط حلياتنا �لقادمة 
ونغ�س  فرحتنا  �رسق  �الحتالل  لكن   ،
وبكاء  حلزن  حياتنا  وحول  �حالمنا 
ودموع »، وتكمل » ما ذنب طفلتي لترتبى 
بعيدة عن ح�شن و�لدها وحمرومة من 
حنانه وحتى هدية �لعيد؟ ، وما يوؤملني 
 ، طويلة  �عتقال  رحلة  زوجي  �أمام  �ن 
فكيف �شتكون حياتنا وم�شتقبل طفلتنا 
و�لزوج  و�لدها  غياب  يف  وم�شاعرها 

�حلنون؟ 

من حياته ..

يف  عماد  عائلة  منزل  جدر�ن  تتزين 
�لتي  ، ب�شوره  قرية مركة جنوب جنني 
تروي حمطات حياته منذ �لطفولة حتى 
�ل�شجن ، وتقول زوجته �أم مرمي » ن�شاأ 
مبد�ر�شها  تعلم  �لتي  قريته  يف  وتربى 
تعليمه  ترك  ثم   ، �لعا�رس  �ل�شف  حتى 
�لزر�عة  مهنة  يف  للعمل  لو�لده  و�ن�شم 
مقاعد  على  وهو  و�أحبها  ع�شقها  �لتي 
�لدر��شة ،فقد برزت لديه روح �النتماء 
من  للت�شحية  و�ال�شتعد�د  و�ملحبة 
فلم   ، �شغري  طفل  وهو  �لعائلة  �جل 
يتو�نى حلظة عن �لوقوف جلانب و�لده 
و�لعطاء  �الأر�س  حب  منه  تعلم  �لذي 
وت�شيف   ،« �شبيلها  يف  و�لت�شحية 
وبر  �لعالية  باالأخالق  عماد  متيز   «
ويو�ظب  دينيا  ملتزم  وكان   ، �لو�لدين 
�لق�شايا  يف  وخا�شة  �ملطالعة  على 
حفظ  �أكمل  حتى  و�ل�رسعية  �لدينية 
،عرفه  غيب  عن  كاماًل  �لكرمي  �لقر�ن 
د�ئما  و�حلنان  وهو  بالطيبة  �جلميع 
و�شبور  جد�  متفاءل  و�شحوك  ب�شو�س 
�ل�شقيقة  مر�س  من  عانى   « وتكمل   ،«
�عتقاله  رحلة  خالل  حالته  وتفاقمت 
ب�شبب �إهمال عالجه من �إد�رة �ل�شجون 
 ، طويلة  لفرت�ت  وعيه  يفقد  كان  حتى 
وق�شى جزء من �عتقاله �الأول يف عيادة 

�شجن �لرملة .

العتقال الأول

�الحتالل  �أن   ، �ل�شابرة  �لزوجة  تروي 
�أو��شط  �الأوىل  �ملرة  يف  عماد  �عتقل 
 ، �ليوم  ذلك  يف   « ،وتقول   1998 عام 
ح�شاد  مو�شم  �نهو  وعائلته  عماد  كان 
للمنزل  و�ح�رسوها  و�لعد�س  �لقمح 
�الحتالل  لكن   ، للبيع  جتهيزها  بعد 
نغ�س عليهم �لفرحة بعد �لتعب و�لكدح 
وقام  �ملنزل  �قتحم  عندما  �الأر�س  يف 
بتدمري و�إتالف �ملحا�شيل ب�شكل كامل 
�الحتالل  �عتقل   « وت�شيف   ،« ومتعمد 
عماد �لذي تعر�س للتعذيب يف زنازين 
عاماَ   25 بال�شجن  حوكم  ثم  �جللمة 
كل  فتجرع   ، �الحتالل  مقاومة  بتهمة 
وحرمان  عزل  من  �ملعاناة  �شنوف 
�ل�شجون  كافة  ونقل  بني  زيار�ت 

�ال�رس�ئيلية.

احلرية والعتقال

ق�شى  بعدما  �حلرية  عبري  عماد  تن�شم 
�لدفعة  يف  حمكوميته  من  عاماً   14
�الأحر�ر  وفاء  من   �شفقة  �الأوىل 
حياته  و��شتانف   ، يف  2010/10/18 
بطفلته  5-3-2011  ،ورزق  يف  وتزوج 
�لوحيدة مرمي ، وتقول زوجته » ع�شنا 
زوجي  كنف  يف  جميلة  وحلظات  �يام 
�لذي كر�س حياته لنعي�س ب�شعادة و�أمل 
�لفرحة  علينا  نغ�س  �الحتالل  لكن   ،
 ، مرمي  والدة  من  �شهور  و4  عام  بعد 
�لع�رس�ت  �قتحم   ، ففي 2014/6/18 
ع�شنا   « وت�شيف   ،« منزلنا  �جلنود  من 
�شدمة كبرية وحلظات مروعة و�جلنود 
يفت�شون �ملنزل ب�شكل دقيق دون معرفة 
�الأ�شباب ، فزوجي مل ميار�س �أي ن�شاط 
�أو يخرق بنود �رسوط �ل�شفقة ، ورغم 

وظامل  تع�شفي  ب�شكل  �عتقلوه   ، ذلك 
 ، يحدث  ما  ن�شدق  مل   « وتكمل   ،«
حتى  زوجي  عودة  �نتظر  وجل�شت 
�لتي  �ملحكمة  على  بعر�شه  فوجئنا 
عاماً   25 �ل�شابق  حكمه  �أعاده  قررت 
و�لذي بقي منه 10 �شنو�ت  ، ورف�شت 
وفر�شت  �ملحامي  ��شتئناف  �ملحكمة 

�شيا�شاتها �لظاملة  علينا.

اإكمال امل�سوار ..

على  وقلقها  معاناة  �لزوجة  و�شط 
 ، طفلتها  حياة  على  وحزنها  زوجها 
�مل�شو�ر  �إكمال  على  و�شممت  �شربت 
باالإفر�ج  فرحتنا  تبددت   « وتقول   ،
الإلز�م  �شاكناً  �حد  يحرك  ومل   ، عنه 
�إ�رس�ئيل باالإفر�ج عن حمرري �ل�شفقة 
ونقل �الحتالل زوجي من �شجن الأخر 
�لنقب  �شجن  يف  موؤخر�ً  ��شتقر  حتى 
�لعاملني  رب  كرمني   « وت�شيف   ،«
�لعاملني  رب  بحكمة  و�أمنت   ، بال�شرب 
و�حت�شنت طفلتنا وعاهدت عماد على 
�إكمال �مل�شو�ر وتربية طفلته كما يحب 
حتى تتحطم �لقيود ويجتمع �شملنا من 
»  �أملي �حلقيقي كان  »، وتكمل  جديد 
و�شع طفلتنا مرمي ، ففي بد�ية  �عتقال 
يومها  تق�شي  ،وكان  تتقبله  مل  و�لدها 
حتى  �لزيارة  عودتنا  من  بعد  بالبكاء 
عرفته وتعلقت به كثري�ً ، ورغم �نها  مل 
يف  و  حالياَ  فانها   ، و�لدها  مع  تعي�س 
وخا�شة  �ملنا�شبات  �الأوقات  غالبية 
ويف �لعيد حتزن وتبكي وتطلب و�لدها 
ب�شكل د�ئم ، ومل تعد تتاأخر عن زيارته 

�إطالقا.
معاناة الوالدة املري�سة ..

 ، موؤيد  �أم  �ل�شبعينية  �لو�لدة   تبكي 

حبيب  ز�ل  وما  مي�شي  �لعمر  وقطار 
ز�د  وقد   ، �لق�شبان  خلف  عماد  قلبها 
�ثر  زوجها  وفاة  منذ  و�ملها  وجعها 
حماتي   « مرمي  �أم  وتقول   ، �ملر�س 
�عتقال  مرحلة  خالل  �لكثري  عانت 
بو�بات  على  ق�شتها  �لتي  �الأوىل  عماد 
وتعبت  و�نهارت   ، و�لده  مع  �ل�شجون 
على  �ثر  �لذي  �عتقاله  باإعادة  كثري� 
مرحلة  �أ�شعب   « وت�شيف   ،« �جلميع 
و�لعائلة وفاة و�لده ب�شبب  بحياة عماد 
من  يتمكن  فلم   ، �لدماغ  على  جلطة 
ب�شبب عالقته  ، وما ز�ل حزين  ود�عه 
ليل   « وتكمل   ،« بو�لده  �لكبري  وتعلقه 
نهار ت�شلي حماتي معنا  لرب �لعاملني 
تعاين  �لتي  فاالإمر��س   ، بعمرها  ليمد 
من  �الأوقات  غالبية  يف  حترمها  منها 
�لوحيد  وحلمها  منتظم  ب�شكل  زيارته 

عناقه وروؤيته بني �أح�شانها.
املولودة اجلديدة ..

�أجنبت  �أم   ، لالحتالل  حتدي   يف 
مهربة  من  نطفة  من  طفلة   ، مرمي 
 ، �الحتالل  ب�شجون  �لقابع  زوجها 
، وعربت عن  ��شم حيفا  �طلقت عليها 
دربها  رفيق  �منية  بتحقيق  �شعادتها 
�لذي تغيبه ق�شبان �ل�شجون ، وقالت » 
رغم �المل �شيء جميل �أن ن�شتقبل �لعيد 
�كرثنا  مرمي  فابنتي   ، جديدة  بفرحة 
 ، �شقيقه  لها  ��شبحت  بعدما  �شعادة 
بو�لدهما  �شملهما  يجتمع  �أن  و�متنى 
 « و��شافت   ،« كنفه  ويعي�شان يف  قريباً 
ي�شتطيع  ال  �أن �الحتالل  �جنابي يوؤكد 
ك�رس �إر�دتنا وقوتنا،  و�ن �شاء �هلل تكون 

حيفا ب�رسى بحرية قريبة لو�لدها ».
 متى ياأتي العيد ؟ ..

 ، �لقادم  للعيد  مرمي  �أم  ت�شتعد  مل 
معنوياتها  رغم  حياتها  يغمر  فاحلزن 
مرة  �عادة   �عتقاله   « وتقول   ، �لعالية 
 ، له  بالن�شبة  ظلم  �أكرب  �عتربه  �خرى 
�لتي فر�شت  �ل�شفقة  بنود  فلم يخالف 
عليه �القامة يف �لقرية ، وكلنا �أمل برب 
�لعاملني �أن تنتهي هذه �ملعاناة �ملريرة 
�مل�شوؤولية  الن  لعماد  بحاجة  فكلنا   ،
�مللقاة على عاتقي  كبرية و�شعبة جد� 
غيابه  مرة  يف  من  و�كرث  مرة  و�حلياة 
وكل  هو  يكون  �ن  �ملنا   « وت�شيف   «
�ال�رسى معنا يف �لعيد �لقادم ، كل يوم 
ت�شاألني طفلتي متى يعود و�لدي لنفرح 
يف �لعيد ، و��شبحت �عجز عن �الجابة 
�شيا�شات  ب�شبب  �مل�شتمر  لقلقنا 

�الحتالل �لتع�شفية �لظاملة ».

الحتالل اأعاده خللف الق�سبان بعد حترره يف وفاء الأحرار ..

طفلة الأ�سري عماد مو�سى : 
احلياة م�ش حلوة بدون اأبي ..
 ان�سمت املولودة حيفا ل�سقيقتها الطفلة مرمي يف رحلة انتظار والدهما القابع يف �سجون الحتالل التي 

ي�ستقبل فيها عيد الأ�سحى املبارك مرة اأخرى ، يف عمر 16 �سهراً ، كانت الطفلة مرمي ، عندما اأعاد 
الحتالل اعتقال والدها الأ�سري عماد يا�سر عطا مو�سى ، 42 عامًا ، بعد 4 �سنوات من حترره يف �سفقة » وفاء 

الأحرار »، فحرمت ح�سن والدها الذي عانى من قرار الحتالل بزجه خلفه الق�سبان لق�ساء ما تبقى من 
حمكوميته البالغة 25 عامًا ، ليعاين من رف�ض طفلته له يف بداية رحلة اعتقاله الثانية ، وبعدما اأ�سبحت 
بعمر 7 �سنوات ، تعترب الأكرث تاأثراً لغياب والدها وكلما حلت منا�سبة خا�سة العيد ، تفتح كلماتها  جراح 

جديدة يف حياة عائلتها وخا�سة والدتها التي تبكي كلما �سمعت طفلتها تقول »  احلياة والعيد وكل 
املنا�سبات م�ض حلوين بدون اأبي.

»رزنامة احلرية«

 عد الأيام بانتظار خروج جنله 
من �سجون الحتالل

- قعدان )77 عاما( رتب اأيام ال�سنة تنازليا على اللوحة، تبداأ من 
الرقم 365 ، وحّتى الرقم واحد.

ال�سجون  داخل  عاما   17 قعدان  جنل  الروؤوف  عبد  اأم�سى   -
الإ�سرائيلية.

- ينتظر الإفراج عن جنله يف �سهر نوفمربالقادم.
- والدة عبد الروؤوف توفت وهي حتلم باأن يعانق جنلها احلرية

- اإ�سرائيل اعتقلت منذ عام 1967 نحو مليون فل�سطيني

.    تقرير : هاين ال�ساعر/ 
الأنا�سول

 77( قعد�ن  �شميح  �لفل�شطيني  حّول 
جدول  �إىل  بي�شاء،  كبرية  لوحة  عاما(، 
�شنة  �أيام  عدد  حتمل  )رزنامة(  زمني 
كاملة بانتظار عناق جنله عبد �لروؤوف. 
بالرتتيب  قعد�ن  �مل�شن  رزنامة  وتبد�أ 
�لتنازيل من �لرقم 365، �نتهاء بـ«و�حد«، 
للرجل �مل�شن،  بالن�شبة  �لفرح  وهو رقم 
د�خل  من  باحلرية  جنله  ينعم  عندما 

�ل�شجون �الإ�رس�ئيلية.
فمنذ دخول عبد �لروؤوف �لذي يبلغ من 
�لعمر �الآن )42 عاما(، عامه �الأخري من 
�العتقال، بعد نحو 17 عاما يف �شجون 
وهو  �الأيام  بعّد  قعد�ن  بد�أ  �إ�رس�ئيل، 
�ليوم  بانتظار  �جلمر  من  �أحّر  على 

�ملن�شود حلرية جنله.

  معركة ا�ستثنائية
من  قعد�ن،  �لفل�شطيني  يخو�س  وبذلك 
معركة  غزة،  قطاع  رفح، جنوبي  مدينة 
�ل�شهور  مع  �النتظار،  من  ��شتثنائية 
باقرت�ب  تب�رّسه  �لتي  �الأخرية،  و�الأيام 

موعد حترر جنله.
�الأيام  »�أنتظر  ويقول قعد�ن لالأنا�شول: 
�للحظة  و�أتخيل  ولوعة،  و�شوق  برتقب 
 )..( �لروؤوف  عبد  فيها  �شاأعانق  �لتي 
ق�شى  �أن  بعد  غزة،  �إىل  و�شوله  حلظة 
�لظلم  معتقالت  يف  �شبابه  زهرة 

و�حلرمان«.
ويف �شبيحة كل يوم، مي�شك قعد�ن بقلم 
�لرقم  على  عالمة  وي�شع  �للون،  �أحمر 
�لذي ميّثله هذ� �ليوم، و�الآن مل يتبّق يف 
 118 �إال  بنجله  �خلا�شة  �حلرية  رزنامة 
يوما مل تزين باللون �الأحمر �أي �أقل من 

�أربعة �أ�شهر.
ويو�شح قعد�ن، �أن »فكرة رزنامة �حلرية 
ر�ودته يف �لعام �الأخري من �شنو�ت �أ�رس 
جنله«، م�شيفا » كل يوم مير �أ�شطبه من 
�لرزنامة، حّتى تنتهي هذه �الأيام �مُلرة، 

ويحني وقت �حلرية و�لعناق«.

 اأيام ثقيلة

�ملتبقية،  �الأيام  بـ«ثقل  قعد�ن  وي�شعر 
�ليوم  و��شفا  �لزمنية«،  فرتتها  وطول 

�لو�حد منها كاأنه »عقد من �لزمن«.
�ملتبقية  �الأيام  كاأن  قائال«  وي�شتطرد 
�الأيام  �أح�شي  مت�شي،  �أن  تريد  ال 
يتعلق  �لذي  �لغريق  كما  �لرزنامة  يف 

بق�شة!«
علقها  �لتي  �لرزنامة،  هذه  جانب  و�إىل 
قعد�ن على جدر�ن غرفته، �أل�شق �شور� 
�الأ�شري ح�شل عليها من معتقلني  لنجله 
�شابقني حملوها �إليه عندما �أفرج عنهم 

من د�خل �ل�شجون �الإ�رس�ئيلية.
ون�شف،  عقد  عن  يزيد  ما  مد�ر  وعلى 
بلقاء جنله  يوما  �الأمل  قعد�ن  يفقد  مل 

عبد �لروؤوف، وهو على يقني �أن »�حلرية 
�آتية«.

»ع�شت  �ملتعب  �خلافت  ب�شوته  ويقول 
عمر�  �أعي�س  �أن  �هلل  �أدعو  و�أنا  �أيامي 
�أطول كي �أرى فرحة حترر عبد �لروؤوف، 
ليوم  ولهفتي  ف�شوقي  �أحتمل  �أعد  مل 

�للقاء كبرية«.

 توفيت والدته وهي حتلم بحريته
هي  �لروؤوف«  »عبد  و�لدة  �أن  ويذكر 
يوم  تنتظر  كانت  وفاتها،  قبل  �الأخرى، 
�حلرية، �إال �أن �الحتالل حرمها من ذلك، 

وتوفيت قبل �أن يفرح قلبها بروؤيته.
ويف عام 2018، توفّيت و�لدة عبد�لروؤوف، 
بعد �أن نال منها »�لقهر على فلذة كبدها، 

و�ل�شوق �إليه«، كما يقول قعد�ن.
ظل  يف  تعذب  و�لدته  كانت  ويتابع:« 
و�أنها مل  لروؤيته، خا�شة  وت�شتاق  غيابه، 
تكن تر�ه �إال يف �أوقات �لزيارة �لق�شرية 

جد�، كل �شهرين �أو �أكرث«.

لي�ض جنله الوحيد

عبد �لروؤوف لي�س �البن �لوحيد لقعد�ن، 
يعي�س  لكّنه  �أبناء،  �شتة  من  و�حد  فهو 
�لق�رسّي  و�لبُعد  �الأ�شعب،  �لظروف 

�الأق�شى.

ويف 7 نوفمرب/ ت�رسين ثاين لعام 2004، 
من  قعد�ن  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  �عتقل 

و�شط قطاع غزة.
�آنذ�ك  �الإ�رس�ئيلية  �ملحكمة  و�أ�شدرت 
بال�شجن ملدة  �لروؤوف  حكما على عبد 
�حلكم  تخفي�س  يتم  �أن  قبل  عاما،   27
�إىل 17 بعد جهود بذلها حمام فل�شطيني 
�ملحكمة  ووّجهت  �الإطار.  هذ�  يف 
تهم،  عدة  �لروؤوف،  لعبد  �الإ�رس�ئيلية 
�لوطني  )�لتحرير  »�النتماء حلركة  منها 
ن�شاط  يف  و�لدخول  فتح،  �لفل�شطيني( 
مقاوم �شد �جلي�س �الإ�رس�ئيلي«، بح�شب 

ما يقول و�لده.
بال�شجن  �حلكم  ينتهي  �أن  �ملقرر  ومن 
�ملوجود  عبد�لروؤوف،  بحق  �ل�شادر 
�ل�شحر�وي،  »نفحة«  معتقل  يف  حاليا 
ت�رسين  نوفمرب/  يف  �إ�رس�ئيل،  جنوبي 

ثاين لعام 2020.
 مليون معتقل

�لروؤوف  عبد  جنله  �إن  قعد�ن،  ويقول 
من  �لع�رسينات  بد�ية  يف  وهو  »�عتقل 
من  يخرج  �شهور   4 نحو  وبعد  عمره، 

�ل�شجن وهو يف مطلع �الأربعينات«.
بيانات  بح�شب  �إ�رس�ئيل،  و�عتقلت 
منذ  فل�شطيني،  مليون  نحو  فل�شطينية، 
1967، وهو عام �حتاللها �ل�شفة �لغربية 
�لفل�شطينيني  عدد  ويبلغ  غزة.  وقطاع 
�الإ�رس�ئيلية  �ل�شجون  د�خل  �لقابعني 
حاليا نحو 4700 معتقل، بينهم نحو 700 

معتقل مري�س و41 �شيدة.
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ق.د/وكالت

انفجار  بعد  الحتجاجات  هذه  وتاأتي 
وخلف  بريوت،  مرفاأ  يف  وقع  �شخم 
 6 من  واأكرث  قتيال   158 عن  يقل  ل  ما 
نهائية  غري  ح�شيلة  يف  جريح  اآلف 
دعا  احل�شاب«  »يوم  واحتجاجات 
التوا�شل  و�شائل  عرب  نا�شطون  اإليها 
للح�شد  دعوات  وهناك  الجتماعي، 

الأحد يف بريوت.

من �شاحة ال�شهداء للوزارات

�شاحة  يف  عنيفة،  مواجهات  اندلعت 
و�شط  العازارية،  و�شارع  ال�شهداء 
من  وعدد  الأمنية  القوى  بني  بريوت، 
بني  مواجهات  وقعت  كما  املحتجني 
النيابي  املحتجني يف حميط املجل�ش 
اأطلقت  ال�شغب، والتي  وقوات مكافحة 
عمليات  ووقعت  للدموع  امل�شيل  الغاز 
كّر وفّر، حيث رمى عدد من املحتجني 
القوى  باجتاه  واملفرقعات  احلجارة 
الغاز  باإطالق  ردت  التي  الأمنية، 
اإ�شابات  اإىل  اأدى  ما  للدموع،  امل�شيل 

بني اجلانبني.
واقتحم عدد من املحتجني اللبنانيني، 
مباين وزارتي القت�شاد والبيئة وجمعية 
بريوت  العا�شمة  و�شط  امل�شارف، 
الأوراق  رمي  اإىل  املحتجون  وعمد 
يف  العليا  الطوابق  من  وامل�شتندات 
جمعية  مبنى  �شهد  فيما  الوزارتني، 
امل�شارف، عمليات تك�شري وحرق، قبل 
اأن يغادروا جميعا كما غادر متظاهرون 
منطقة  يف  اخلارجية  وزارة  مقر 
الأ�رشفية �رشقي بريوت، بعد ا�شتقدام 
قتل  ع�شكرية فيما  تعزيزات  اجلي�ش 
متظاهرا،   238 واأ�شيب  اأمن  عن�رش 
على خلفية الحتجاجات، وفق تقارير 

حملية.

املحتجون يتم�شكون بـ«الغ�شب«

ذكر  على  متحفظا   ، متظاهر  وحتدث 
ب�شحايا  لنعزي  »اأتينا  قائال:  ا�شمه، 

النفجار ونقف اإىل جانبهم ولنعرب عن 
»هناك  حدث«واأ�شاف:  عما  غ�شبنا 
الكثري من الأمور حت�شل بالبلد، و�شغط 
بعملها  تقوم  ل  واحلكومة  �شيا�شي 
البلد«وعن  هذا  بقيام  ي�شمحون  ول 
»يوم  احتجاجات  يف  م�شاركته  �شبب 
احل�شاب«، قال متظاهر ثان لالأنا�شول 
لنطالب  »اأتينا  متقت�شب:  حديث  يف 

بحق ال�شهداء«.
بنربة  متظاهرة  قالت   ، حديث  ويف 
تعليق  يوم  هو  »اليوم  وغ�شب:  حزن 
امل�شانق، لن نخرج من ال�شاحات، هذه 
احلكومة  ت�شقط  اأن  اإما  لنا،  ال�شاحات 
ال�شاحات«واأ�شافت:  من  نخرج  لن  اأو 
واحلكومة،  النواب  جمل�ش  »�شن�شقط 
نريد دولة نظيفة، هناك �شهداء ونا�ش 
يزالون  ل  وهم   )..( الأنقا�ش،  حتت 
متمك�شني مبنا�شبهم«ومتطرقا لأو�شاع 
بالده، اأ�شاف متظاهر اآخر يف حديث: 
»لدينا اأحزاب طائفية وزعماء مذهبيني 
ولدينا �شيوخ ع�شائر«، يف اإ�شارة لتفرق 
م�شلحة  على  التفاق  وعدم  ال�شا�شة 
حزب  هو  »حزبنا  واأ�شاف:  الوطن 

الطفلة كري�شتينا التي ا�شت�شهدت وهي 
 12 رقم  عنرب  بالثورة،  ت�شاركنا  كانت 
)رقم م�شتودع باملرفاأ الذي كان �شبب 
وهذا  ال�شماء  اإىل  اأر�شلها  النفجار( 

احل�شد اليوم اأتى لأجلها«.
والطفلة كري�شتينا هي اأ�شغر �شحية يف 
وفاتها  اإعالن  وعقب  بريوت،  انفجار 
انت�رشت �شورة، للطفلة اأثناء م�شاركتها 
 17 يف  انطلقت  التي  الحتجاجات  يف 
اأكتوبر املا�شي، التي اأطاحت بحكومة 
�شعد احلريري، وفق ما نقلته من�شات 

توا�شل اجتماعي.

وا�شنطن تدعم واجلي�ش اللبناين 
يتفهم

ال�شفارة  اأعلنت  التطورات،  هذه  واإزاء 
»دعمها  بريوت،  يف  الأمريكية 
بالحتجاج  حقهم  يف  للمتظاهرين 
املعنيني  »جميع  مطالبة  ال�شلمي«، 
املقابل،  العنف«يف  عن  بالمتناع 
»تفهمها  عن  اجلي�ش  قيادة  اأعربت 
لعمق الوجع، والأمل الذي يعتمر قلوب 

الأو�شاع  ل�شعوبة  وتفهمها  اللبنانيني، 
قيادة  الوطن«ودعت  بها  مير  التي 
اإىل  املحتجني  تغريدة،  يف  اجلي�ش 
»اللتزام ب�شلمية التعبري، والبتعاد عن 
الأمالك  على  والتعدي  الطرق،  قطع 

العامة واخلا�شة«.

احلكومة تعد

رئي�ش  دعا  ال�شبت،  �شابق  وقت  ويف 
اإىل  دياب،  ح�شان  اللبناين  احلكومة 
وقال  مبكرة  نيابية  انتخابات  اإجراء 
اأقبل  »لن  �شحفي:  موؤمتر  يف  دياب 
دون حما�شبة  الكارثة من  اأن متر هذه 
اأن  اأحد  يتوقع  ول  عنها  امل�شوؤولني 
اأعلنت  مظلة«والأربعاء،  اأية  حتميه 
بالنفجار  حتقيق  اإجراء  احلكومة، 
اأحزاب  روؤ�شاء  لكن  اأيام،   5 ي�شتغرق 
وحكومات �شابقون ومفتي لبنان طالبوا 
عدد  وارتفع  دويل  حتقيق  باإجراء 
املرفاأ  انفجار  ق�شية  يف  املوقوفني 
حتى ال�شبت اإىل 20، فيما قرر م�رشف 
لبنان جتميد ح�شابات 7 موظفني، بينهم 
مديرا املرفاأ ح�شن قريطم، واجلمارك 

بدري �شاهر.
كما قرر الق�شاء اللبناين منع �شفر عدد 
من امل�شوؤولني يف املرفاأ بينهم املدير 
مرعي  �شفيق  للمرفاأ  الأ�شبق  العام 
وزاد  وقريطم  �شاهر،  اإىل  اإ�شافة 
لبنان  اأوجاع  من  بريوت  مرفاأ  انفجار 
اأزمة  اأ�شواأ  اأ�شهر،  منذ  ي�شهد  الذي 
الأهلية  احلرب  انتهاء  منذ  اقت�شادية 
احتجاجات  فجر  ما   ،)1990 ـ   1975(
ترفع  املا�شي،  اأكتوبر   17 منذ  �شعبية 
واأجرب  و�شيا�شية  اقت�شادية  مطالب 
املحتجون، بعد 12 يوما، حكومة �شعد 
احلريري على ال�شتقالة، وحلت حملها 
فرباير   11 منذ  دياب،  ح�شان  حكومة 

املا�شي.
الطبقة  برحيل  املحتجون  ويطالب 
م�شوؤولية  يحملونها  التي  ال�شيا�شية، 
موؤ�ش�شات  يف  امل�شت�رشي«  »الف�شاد 
الأ�شا�شي  ال�شبب  يرونه  والذي  الدولة، 
لالنهيار املايل والقت�شادي يف البالد.

»لن نخرج من ال�شاحات«، تعليق غا�شب، �شرخت به متظاهرة لبنانية يف بريوت، ال�شبت، اأثناء م�شاركتها يف 
احتجاجات بعنوان »يوم احل�شاب«، ردا على انفجار مرفاأ العا�شمة اللبنانية الحتجاجات التي علقت امل�شانق 

مل�شوؤولني كبار يف ال�شاحات وهاجمت �شالح حزب اهلل، وطالبت مبحا�شبة امل�شوؤولني عن النفجار، اأ�شفرت اأي�شا 
عن اقتحام موؤ�ش�شات بارزة، ومقتل عن�شر اأمن، واإ�شابة مئات، وفق م�شاهدات ومرا�شل الأنا�شول.

بريوت

 احتجاجات »يوم احل�شاب« ترفع »�شقف الغ�شب« 
.       الحتجاجات علقت امل�شانق مل�شوؤولني كبار يف ال�شاحات 

.       اقتحام موؤ�ش�شات بارزة، ومقتل عن�شر اأمن، واإ�شابة مئات.

من موزمبيق

مفاجاآت عن �شحنة الأمونيوم 
التي �شنعت كارثة بريوت

ل�شناعة  موزمبيق  �رشكة  ك�شفت 
املتفجرات عن »مفاجاآت« جديدة 
ب�شاأن �شحنة نرتات الأمونيوم، التي 
انفجرت الثالثاء املا�شي يف مرفاأ 
ج�شيمة  اأ�رشارا  واأحلقت  بريوت، 
بالعا�شمة  واملمتلكات  الأرواح  يف 

اللبنانية.
 2750 من  املوؤلفة  ال�شحنة  وكانت 
الأمونيوم  نرتات  مادة  من  طنا 
ال�شماد  �شناعة  يف  ت�شتخدم  التي 
واملتفجرات، متجهة من جورجيا 
حتتجزها  اأن  قبل  موزمبيق،  اإىل 
ال�شلطات اللبنانية يف بريوت ملدة 
اأنها  اإل  �شنوات،   7 من  تقرتب 

انفجرت يف »الثالثاء امل�شوؤوم«.
�رشكة  با�شم  املتحدث  وقال 
اأن  املتفجرات،  ل�شناعة  موزمبيق 
مت  التي  الأمونيوم  نرتات  �شحنة 
احتجازها يف مرفاأ بريوت منذ عام 
2013، هي ال�شحنة الوحيدة التي مل 
ت�شل اإىل ال�رشكة التي تعمل يف هذ 
�شبكة  ونقلت  �شنوات  منذ  املجال 
الأمريكية  الإخبارية  اإن«  اإن  »�شي 
عن املتحدث با�شم ال�رشكة قوله: 
»هذه هي ال�شحنة الوحيدة التي مل 
لي�ش  اإنه  �شائعا.  لي�ش  هذا  ت�شل. 

�شائعا على الإطالق«.
واأ�شاف املتحدث الذي طلب عدم 
عندما  »عادة  ا�شمه:  عن  الك�شف 
تقدم طلبا لأي �شيء ت�شرتيه، فلي�ش 
عليه.  حت�شل  ل  اأنك  ال�شائع  من 
هذه ال�شحنة لي�شت ك�شحنة فقدت 

يف الربيد، اإنها كمية كبرية«.
�رشكة  با�شم  املتحدث  واأو�شح 

املتفجرات،  ل�شناعة  موزمبيق 
كانت  الأمونيوم  نرتات  �شحنة  اأن 
متفجرات  ل�شناعة  خم�ش�شة 
موزمبيق،  يف  التعدين  ل�رشكات 
م�شادرتها  متت  اأنه  موؤكدا 
منذ  بريوت  ميناء  يف  واحتجازها 
حوايل 7 �شنوات واأكد املتحدث اأن 
�رشكته مل تدفع ثمن ال�شحنة لإنها 
مل ت�شتلمها، م�شريا اإىل اأنها ا�شرتت 
ال�شحنة  عن  عو�شا  اأخرى  �شحنة 
لبنان،  يف  احتجازها  مت  التي 

وانفجرت الأ�شبوع املا�شي.
ال�رشكة  با�شم  املتحدث  واأعرب 
طول  من  ال�شديد«  »ا�شتغرابه  عن 
بها  الحتفاظ  مت  التي  املدة 
»هذه  قائال:  الأمونيوم،  ب�شحنة 
من  تخزينها  ميكن  مادة  لي�شت 
مادة  اإنها  لها.  ا�شتخدام  اأي  دون 
خطرية جدا وحتتاج اإىل نقل وفق 
معايري �شارمة للغاية«واأ�شاف اأنها 
جدا  قوي  وموؤك�شد  خطرية  »مادة 
وت�شتخدم لإنتاج املتفجرات. لكن 
الأمر لي�ش مثل البارود. قد ت�شعل 
عود ثقاب فقط و�شوف تنفجر على 
الفور مثل الألعاب النارية. البارود 
�شخامة  منها«ورغم  اأمانا  اأكرث 
بريوت،  يف  انفجرت  التي  ال�شحنة 
ت�شتخدمه  مما  بكثري  اأقل  فاإنها 
يف  املتفجرات  �شناعة  �رشكة 
موزمبيق �شهريا يف اإنتاجها، اإذ اإن 
هناك دول ت�شتهلك �شنويا اأكرث من 
الأمونيوم،  نرتات  من  طن  مليون 
با�شم  املتحدث  تعبري  حد  على 

ال�رشكة.

»النه�شة« التون�شية

يجب ت�شكيل احلكومة وفق 
نتائج النتخابات

حركة  �شورى  جمل�ش  رئي�ش  قال 
الكرمي  عبد  تون�ش،  يف  »النه�شة« 
الهاروين، اإنه ل ميكن القبول بت�شكيل 
اأقلية، م�شددا على �رشورة  حكومة 
لدور  املقبلة  احلكومة  احرتام 

الأحزاب ونتائجها النتخابية.
جاء ذلك يف ت�رشيحات على هام�ش 
احلركة  �شورى  جمل�ش  انعقاد 
م�شاء  تون�ش  �رشق  باحلمامات 

ال�شبت.
الذي حتظى حركته  الهاروين  وقال 
يف   217 اأ�شل  مقعدا من   54 بـ 
ت�شكيل  ميكن  اإنه »ل  الربملان، 
تنجح  مل  اأقلية  باأحزاب  حكومة 
حكومي  لت�شامن  اأر�شية  خلق  يف 
غري  يجعلها  ذلك  لأن  وبرملاين، 
م�شتقرة ويجعل رئي�ش احلكومة غري 

قادر على تنفيذ عدة قرارات«. 
»تبنى  اأن  �رشورة  على  و�شدد 
والنتائج  الأحزاب  على  احلكومات 
»نحن  م�شيفا  النتخابية«، 
امل�شاورات،  جناح  على  حري�شون 
وال�رشط الأ�شا�شي لذلك، هو العمل 
على تكوين حكومة �شيا�شية حترتم 

دور الأحزاب«.
اأن حترتم  »لبد  قائال  وم�شى 
الناخبني  اإرادة  اجلديدة  احلكومة 
حتى  الربملان،  يف  والتوازنات 
من  متكنها  اأغلبية  لديها  تكون 
واإ�شالحات«،ويف  قرارات  مترير 
التون�شي  الرئي�ش  كلف  جويلية   25
بت�شكيل  امل�شي�شي  �شعيد،  قي�ش 
�شهر،  خالل  اجلديدة  احلكومة 
املا�شي  جويلية   26 من  بداية 
�شخ�شية  باأنه  امل�شي�شي،  ويعرف 
اأي  اإىل  انتمائه  وبعدم  م�شتقلة، 
اأنه مل  كما  �شيا�شية،  قوى  اأو  حزب 
�شيا�شية  قوى  اأي  قبل  من  يُر�شح 
طلبها  التي  111الرت�شيحات  �شمن 

�شعيد للمن�شب.
وعا�شت تون�ش موؤخرا اأزمة �شيا�شية 
اخلالفات  ت�شاعد  نتيجة  حادة، 
و�شبهات  ال�شيا�شيني،  الفرقاء  بني 
رئي�ش  اأجربت  م�شالح  ت�شارب 
على  الفخفاخ  اإليا�ش  احلكومة 
امل�شي�شي،  تعيني  ومت  الإ�شتقالة 
الفخفاخ،  بحكومة  للداخلية  وزيرا 

يف فرباير املا�شي.

لهول كارثة بريوت

اأول ا�شتقالة من احلكومة اللبنانية
اأعلنت وزيرة الإعالم اللبنانية، منال عبد 
ال�شمد، الأحد، ا�شتقالتها من من�شبها، 

بعد »هول كارثة مرفاأ بريوت«.
ت�رشيحات  يف  ال�شمد  عبد  وقالت 
مل  الذين  اللبنانيني  من  متلفزة:«اأعتذر 
نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيري بقي 
يطابق  الواقع مل  اأن  املنال، ومبا  بعيد 
اأتقّدم  الطموح وبعد هول كارثة بريوت 
احلكومة«وال�شتقالة  من  با�شتقالتي 
اأع�شاء احلكومة منذ  لأحد  الأوىل  هي 
وال�شبت،  الثالثاء  بريوت  كارثة  وقوع 

اللبنانية«  »الكتائب  حزب  رئي�ش  اأعلن 
حزبه  نواب  ا�شتقالة  اجلمّيل،  �شامي 
الثالثة من الربملان، كما اأعلنت النائبة 
ا�شتقالتها،  يعقوبيان  بول  امل�شتقلة 
»تقدمي  اإىل  النواب  بقية  ودعت 
كتلة  ع�شو  جماعية«وكان  ا�شتقالت 
مروان  النائب  الدميقراطي«،  »اللقاء 
من  با�شتقالته  الأربعاء،  تقدم  حماده، 
جمل�ش النواب على خلفية انفجار مرفاأ 
�شخم يف  انفجار  وقع  والثالثاء  بريوت 
مرفاأ بريوت، ما اأ�شقط 158 قتيال واأكرث 

من 6 اآلف جريح، اإ�شافة اإىل ع�رشات 
املفقودين حتت الأنقا�ش )ح�شيلة غري 

نهائية(، بجانب دمار مادي هائل.
النفجار  وقع  اأولية،  حتقيقات  ووفق 
قالت  الذي  املرفاأ،  من   12 عنرب  يف 
ال�شلطات اإنه كان يحوي نحو 2750 طنا 
من »نرتات الأمونيوم« �شديدة النفجار، 
كانت م�شادرة وخمزنة منذ عام 2014.

الذي  لبنان  اأوجاع  من  النفجار  وزاد 
ي�شهد منذ اأ�شهر، اأ�شواأ اأزمة اقت�شادية 
ـ   1975( الأهلية  احلرب  انتهاء  منذ 

�شعبية  احتجاجات  فجر  ما   ،)1990
ترفع مطالب  املا�شي،  اأكتوبر   17 منذ 

اقت�شادية و�شيا�شية.
واأجرب املحتجون، بعد 12 يوما، حكومة 
وحلت  ال�شتقالة،  على  احلريري  �شعد 
 11 منذ  دياب،  ح�شان  حكومة  حملها 
فرباير املا�شي ي�شار اأنه قبل يومني من 
النفجار، اأعلن وزير اخلارجية، نا�شيف 
من  ا�شتقالته  املا�شي،  الأحد  حتي، 
ال�شيا�شية  الأزمة  خلفية  على  من�شبه، 

يف البالد.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�شائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�شاء تيبازة، ع�شو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 
حي 60 م�شكنا، عي�شات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب ال�شيغـة التنفيذيـة للقـرار ال�شـادر عـن جملـ�س ق�شـاء تيبـازة »الغرفـة التجاريـة البحريـة« بتاريــخ 2019/05/21، رقــم الق�شيــة 19/1165، رقــــم الفهــــــــر�س 19/1748.
امل�شحح مبوجب القرار  ال�شادر بتاريخ 2020/02/4، رقم الق�شية 19/3068، رقم الفهــــــر�س 20/383.

وتنفيذا للأمـر ال�شـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/08/03، حتـت رقــم 20/2736،
املت�شمن الإذن بن�رش م�شمون حم�رشي التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء وال�شند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�شـــى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.
نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  

 ،»MISTRAL SPORT ال�رشكــة ذات امل�شوؤوليـــة املحـــدودة امل�شمـــاة »م�شتـــرال للريا�شـــــة
املمثلة من طرف ال�سيد/ بن من�شور عبد اللطيف م�شريا و�رشيكا فيهــــــــــــــــــــــا.

العنــوان : طريق الكثبان رقم 02 مكرر �شارع بوزار علي - ال�رشاقة، وليـة اجلزائـــــــــــــر.
بــاأدائه بــني يدينــا خــلل الأجــل القانونــي :

لفائـــدة : ال�شيد/ حميدي كمال، ب�شفته  �رشيك فـي ال�رشكـة ذات  امل�شوؤوليـة املحـدودة م�شتـرال للريا�شـة.
العنـــوان : �شـارع اأحمـد واكـد، دالـي اإبراهيـم، وليـة اجلزائــــــــــــــــــر.

املختار موطنا له يف  دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�شائيني القائمة بالتنفيذ ال�شالف ذكـره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 54.683.637،91 دج

)اأربعة وخم�شني مليونا و�شتمائة وثلثة وثمانني األفا و�شتمائة و�شبعة وثلثني دينارا جزائريا و91 �شنتيما(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

حتت جميع التحفظــــــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�شائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�شاء تيبازة، ع�شو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 
حي 60 م�شكنا، عي�شات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب ال�شيغـة التنفيذيـة للقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة »الغرفة التجاري/البحرية« بتاريخ 2020/06/30، رقــــم الق�شيــــة 19/3494، رقــــــم الفهـــــــــــــــر�س 20/1276.
املوؤيـد مبدئيــا واملعــدل للحكــم ال�شــادر عــن حمكمــة ال�رشاقــة بتاريــخ 2019/11/25، رقـــم اجلـــدول 19/3752، رقـــم الفهــــــــــــــــــــر�س 19/6976.

وتنفيذا للأمـر ال�شـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/08/03، حتـت رقــم 20/2720،
املت�شمن الإذن بن�رش م�شمون حم�رشي التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء وال�شند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�شـــى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.
نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  

املوؤ�ش�شة الوطنية للفتات واإ�شارات الطرق – ممثلة من طرف مديرها العــــــــــــــــــــام.
العنــوان  : 16 طريــــق اأولد فايـــــــت، ال�رشاقــــــــــــــــــــة.

بــاأدائه بــني يدينــا خــلل الأجــل القانونــي :
لفائـــدة : ال�شيد/ حمامــــي عبــــــــد اهلل.

العنــوان  : حـي 108 م�شكـن، اأولد مو�شـى، بومــــــــــــــــــــــردا�س.
القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�شية احلال، وكيله الأ�شتاذ/ لعروم عبد النور املحامي املعتمد لدى املجلـــــــ�س.

املختار موطنا له يف  دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�شائيني القائمة بالتنفيذ ال�شالف ذكره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 16.423.890،34 دج

)�شتة ع�رش مليونا واأربعمائة وثلثة وع�رشين األفا وثمامنائة وت�شعني دينارا جزائريا و34 �شنتيما(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

حتت جميع التحفظــــــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية

ال�ستاذة معزوز نبيلة
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

ال�سراقة قاو�س  36جتزئة 

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 
)املادة 412 من ق ا م و ا(

نحن ال�شتاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة املوقعة ادناه والكائن مقر مكتبها ب 36 جتزئة قاو�س ال�رشاقة 
تنفيذا للمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة املت�شمن الذن بن�رشتبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على ان يكون 

الن�رش على نفقة الطالب 
بطلب من:البنك الوطني اجلزائري -�رشكة م�شاهمة وكالة عني البنيان رمز 630 ممثل من طرف مديره 

الكائن مقره ب:66 �شارع �شي احممد عني البنيان اجلزائر 
املختار موطنه لدى مكتبنا الكائن بحي 100 م�شكن عمارة �س11 �شقة 02 ال�رشاقة 

بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رشاقة بتاريخ14 /05 /2018 الق�شم التجاري /البحري
جدول رقم 01857 /18 فهر�س رقم 04156 /18 املمهور بال�شيغة التنفيذية

كلفنا عن طريق الن�سر 
�رشكة ال�شناعة التقليدية للطباعة احلريرية حاجي كرمية املمثلة من طرف حاجي كرمية الكائن مقرها الجتماعي ب :قطعة«و« رقم 20 ملدراق 

عني البنيان 
بدفعه بني ايدينا خلل الجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�شليمها و�شل على الداء:

مبلغ قدره:3.394.949.75دج الذي ميثل قيمة القر�س والتعوي�شومبلغ 173.861.79دج م�شاريف التنفيذ واحلقوق التنا�شبية والر�شم على القيمة 
امل�شافة له ونبهناه بان له اجل خم�شة ع�رش 15 يوما للوفاء الرادي ي�رشي من يوم الن�رش و ال �شيتم التنفيذ �شده جربا بكافة الطرق القانونية 

وليكن على علم وحتى ل يجهل 
اثباتا ملا �شبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�شخة ب�شحيفة وطنية طبقا للقانون

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

ال�ستاذ:�سرابي عبد الكرمي
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة بئرمراد راي�س 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي ارماف عمارة ا5

�سوفايل دايل ابراهيم-اجلزائر
اعلن عن بيع عقار باملزاد العلني عن طريق الن�سر باجلريدةالهاتف: 0540015232/0770332950

املادة750-749 من قانون الجراءات املدنية والدارية
نحن ال�شتاذ/�رشابي عبد الكرمي -حم�رش ق�شائي-لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر

الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اعله والوا�شع ختمه و املوقع ادناه 
لفائدة:مطمور فتيحة ب�شفتها القائمة بالت�رشف يف مناب ابناءها الق�رش مركان حممد ريا�س ومركان امال مركان �شناز ر�شا 

ال�شاكنب:حي ال�شم�س ال�شاحكة عمارة �س �شوفايل البيار-اجلزائر-
رقم  ال�رشة  �شوؤون  ق�شم  رئي�س  راي�س عن  مراد  بئر  ر�شا عن حمكمة  �شناز  ومركان  امال  ومركان  ريا�س  مركان حممد  الق�رش  مناب  بالت�رشف يف  اذن  على  وبناءا 

الرتتيب:9927 /19 بتاريخ :23 /12 /2019
وبناءا على امر عري�شة ال�شادر عن رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ 12 /07 /2020 حتت رقم 3211 /2020

نعلن للجمهور بانه �شي�رشع يف البيع باملزاد العلني بيع عقار و املتمثل يف مناب الن�شة مركان امال املقدر ب 07 /640 جزء ومناب الن�شة مركان �شناز ر�شا املقدر ب 
07 /640 ومناب مركان حممد ريا�س 14 /640 جزء من قطعة ار�س م�شيد عليها بناية يف �شكل فيل كائنة بولية اجلزائر باقليم بلدية دايل ابراهيم باملكان امل�شمى 
-حي 11دي�شمرب 1960 ت�شكل ق�شم 23 جمموعة ملكية 36 م�شاحتها �شتمائة وثمانية ع�رش مرتا مربعا )618م2( من خمطط امل�شح لبلدية دايل ابراهيم على ا�شا�س �شعر 
افتتاحي اجمايل للن�شبة قدره �شبعة مليني و�شتمائة الف دينار جزائري )7.600.000(دج وذلك تنفيذا لذن بالت�رشف يف مناب القا�رش ال�شادر عن حمكمة بئر مراد 
راي�س عن رئي�س ق�شم �شوؤون ال�رشة بتاريخ:23 /12 /2019 رقم الرتتيب 9927 /19 مبحكمة بئر مراد راي�س الكائنة ب�شعيد حمدين بئرمرادراي�س قاعة البيوع العقارية 

بتاريخ 20 /08 /2020 علل ال�شاعة 13.00 �شا زوال
�رشوط البيع/ا�شافة اىل ال�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع املودعة لدى كتابة �شبط املحكمة بتاريخ12 /07 /2020 حتت رقم 

2423 /20 فان الرا�شي عليه املزاد يتحمل العباء القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�شة 1 /5 من الثمن و امل�شاريف و الر�شوم امل�شتحقة بوا�شطة �شيك م�شمن 
ويدفع املبلغ الباقي يف اجل 08 ايام املوالية لر�شو املزاد.

بالعنوان  الكائن مكتبه  الق�شائي  او بديوان املح�رش  بئر مراد راي�س  البيع لدى كتابة �شبط حمكمة  الراغب يف املزايدة الطلع على قائمة �رشوط  فعلى اجلمهور 
املذكور اعله 

وعليه ا�شتنادا ملقت�شيات املادة 749-750 من قانون الجراءات املدنية والدارية قمنا بن�رش هذا املح�رش بجريدة وطنية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�شائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�شاء تيبازة، ع�شو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 
حي 60 م�شكنا، عي�شات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب ال�شيغـة التنفيذيـة للقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة »الغرفة التجاري/البحرية« بتاريخ 2020/06/30، رقــــم الق�شيــــة 19/3495، رقـــــــم الفهــــــــــــــر�س 20/1277.
املوؤيـد مبدئيــا واملعــدل للحكــم ال�شــادر عــن حمكمــة ال�رشاقــة بتاريــخ 2019/12/02، رقـــم اجلـــدول 19/3753، رقـــم الفهــــــــــــــــــــر�س 19/7158.

وتنفيذا للأمـر ال�شـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/08/03، حتـت رقــم 20/2721،
املت�شمن الإذن بن�رش م�شمون حم�رشي التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء وال�شند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�شـــى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.
نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  

املوؤ�ش�شة الوطنية للفتات واإ�شارات الطرق – ممثلة من طرف مديرها العـــــــــــــــــــــام.
العنــوان  : 16 طريــــق اأولد فايـــــــت، ال�رشاقــــــــــــــــــــة.

بــاأدائه بــني يدينــا خــلل الأجــل القانونــي :
لفائـــدة : ال�شيد/ حمامــــي عبــــــــد اهلل.

العنــوان  : حـي 108 م�شكـن، اأولد مو�شـى، بومـــــــــــــــــــــــردا�س.
القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�شية احلال، وكيله الأ�شتاذ/ لعروم عبد النور املحامي املعتمد لدى املجلــــــــ�س.

املختار موطنا له يف  دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�شائيني القائمة بالتنفيذ ال�شالف ذكـره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 7.751.846،37 دج

)�شبعة مليني و�شبعمائة وواحد وخم�شني األفا وثمامنائة و�شتة واأربعني دينارا جزائريا و37 �شنتيما(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

حتت جميع التحفظــــــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

الو�سط:2020/08/10

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية الروي�سات
الرقم.../2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتاأ�سي�س جمعية حملية

18�شفر1433  يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون  مبقت�شى 
هذا  ،مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 12يناير  لـ  املوافق 
بتا�شي�س  الت�رشيح  و�شل  ت�شليم   2020-07-19 اليوم 

اجلمعية املحلية ذات الطابع :حملي امل�شماة :

جمعية :�سباب حي اولد الهدار �سكرة الروي�سات

الكائن مقرها :حي ولد الهدار �شكرة الروي�شات
رئي�س اجلمعية :اأولد هدار ال�شيخ

تاريخ ومكان امليلد :26-08-1984 بـ :ورقلة
العنوان حي اأولد الهدار �شكرة الروي�شات 

�إ�شهار

الو�سط:2020/08/04

تهنئة مبولود
احلبيب  فرا�س  ازديان   مبنا�شبة 
والعزيز "حميد اأكرم " مبولود بهي 

الطلعة �شميت على بركة اهلل 
" اأمين اأيوب   " نتقدم باأحر التهاين 
وربي  عباز  لعائلة  الأماين  واأطيب 
الكرمي  القراآن  حفظة  من  يجعلها 

وبال�شفاء العاجل للأم
األف األف مليون مبارك يا اأمين 

ترتبى يف عزك اإن�شاء اهلل
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يتبادر  قد    ، مرتزقة  كلمة  ذكر  عند 
اأحداث   ، منكم  ال�سينما  ع�ساق  ملخيلة 
فيلم )يوجيمبو( ، للمخرج اأكريا كورا�ساوا 
�سنة 1961 ، الذي تدور اأحداثه حول ق�سة 
)�ساجنور( ذلك ال�ساموراي الذي ال �سيد 
له ، ينزل بقرية اأثخنها جرحا ع�سابتان 
ود زعمي  ال�ساموراي يف ك�سب  لينجح   ،
ا�ستطاع  مكره  و  بدهائه  و   ، الع�سابتني 
 ، بع�سهما  افنيا  اأن  اإىل   ، بينها  التاأليب 

بينما هو كان يجمع املال و الرثوة .
قد ترمي اأي�سا وقائع هذا الفيلم يف روع 
و  اجلديدة  احلروب  �سيا�سة   ، بع�سكم 
ا�ستعمال اجليو�ش املرتزقة ، كما حدث 
االأ�سود(  )املاء  مرتزقة  مع  العراق  يف 
بالك ووتر ، وما خلفته من جرائم حرب 
مل تعرفها االإن�سانية ، و املرتزقة فاغرن 

ب�سوريا و ليبيا اليوم .
اإن الو�سوح و االإقرار باال�سرتزاق من الدم  
م�سميات  حتت  امل�سلحة  النزاعات  يف 
من  �سار   ، اخلا�سة(  االأمنية  )ال�رشكات 
بديهيات احلروب جتنبا لتكاليف احلرب 

املادية و املعنوية الباه�سة . 
الثقافية  ال�سيا�سية  املرتزقة  عن  فماذا 

؟ 
اأهم  من  واحد  الهوية  مو�سوع  يعترب 
فيه  مَل   ، ال�سيا�سة  ملرتزقة  املوا�سيع 
الغالب  ، يف  و ح�سا�سيات  من جتاذبات 
ال�رشاعات حولها ب�رشخ هوياتي  تنتهي 
و  ل�سيا�ستها  كمرتكز  املرتزقة  تتخذه   ،
لتحقيق  به  مناورة   ، خلطابها  مو�سوع 
 ، العطنة  ماآربها  و  ال�سيقة  م�ساحلها 
و   ، التاريخي  الزيف  ذلك  يف  منتهجة 
التزوير املادي ل�سواهد الهوية احلقيقية 

ب�ستى االأ�ساليب و الطرق .
و تعترب مرتزقة ال�سيا�سة و الثقافة ، من 
اأخطر املرتزقة ، اذا كانت م�ستلبة لكيان 
خارجي ، تعمل ل�ساحله ، و تنفذ اأجندته 
، من خالل طم�ش معامل الهوية الوطنية 
و م�ساربها ، من لغة و دين و تاريخ و اآثار 

و عادات و تقاليد .     

قلم جاف

املاء الأ�سود الثقايف
الوليد فرج

املديرية العامة للأمن 
الوطني 

تطبيق "األو �سرطة"
 ... يف خدمتكم

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  تُّذكر 
�رشطة"،   "األو  الذكي  بالتطبيق  املواطنني  
طريق  عن  باالإبالغ  للمواطن  ت�سمح  التي 
الهاتف املحمول باإر�سال �سور  حادث مرور 
اأو اأي �سلوك ُمَرم،  و يكون اإر�سال ال�سورة 
املعلومات  معاجلة  بنك  عرب  الفيديو  اأو 
ليت�سنى  الوطني،  لالأمن  العامة  للمديرية 
امل�سامني  ا�ستغالل  ال�رشطة  مل�سالح 
االأ�سخا�ش  حلماية  فعالية  بكل  والتدخل 

واملمتلكات.
 " " األو ال�رشطة  ميكن االإطالع على خدمة 
التوا�سل  و�سفحات  االإلكرتوين  املوقع  عرب 
للمديرية  تويرت  و  فاي�سبوك  االجتماعي، 

العامة لالأمن الوطني.

يف حادث مرورمبدينة 
نان�سي الفرن�سية

املدرب ر�سيد بلحوت
 يف ذمة اهلل

لفاجعة  اجلزائرية  القدم  كرة  تعر�ست 
بلحوث،  ر�سيد  املدرب  بوفاة  جديدة، 
اأم�ش  فجر  ماأ�ساوي،  مروري  حادث  اإثر 
"كووورة" من م�سادر  االأحد ونقل موقع  
اإثر  تويف  )76 عاًما(،  اأن املدرب  خا�سة، 
ا�سطدام مبا�رش مع �سيارة اأخرى، مبدينة 
رفقة  عائدا  كان  حيث  الفرن�سية،  نان�سي 
اأخيهم ذات  ابنة  �سقيقيه من حفل زفاف 
لفظ  املدرب  �سقيق  اأن  اأكدت  امل�سادر، 
اأنفا�سه االأخرية مبوقع احلادث، فيما نقل 
�سقيقهما الثالث اإىل امل�ست�سفى يف و�سع 

�سحي خطري للغاية.

اجلوية اجلزائرية

اإجالء مواطنني من بريوت 
و4 دول اأخرى 

اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  �رشعت 
يف  عالقني  جزائريني  اإجالء  يف   اأم�ش 
الرحالت  تعليق  ب�سبب  الدول  خمتلف 
واأفادت اجلوية اجلزائرية يف بيان لها، اأن 
البلدان املعنية هي كل من بريوت، جدة، 
باري�ش، لندن، ا�سطنبول واأ�سافت اجلوية 
اجلزائرية، اأن عملية االإجالء بداأت اأم�ش

ورقلة 

حريق يتلف 250 نخلة بحي اإفري 
ت�سبب حريق �سب يف ب�ستان نخيل م�ساء اأم�س 

ال�سبت يف اإتلف حوايل 250 نخلة مثمرة بحي 
اإفري )بلدية ورقلة(، ح�سب احل�سيلة الأولية 

مل�سالح احلماية املدنية.

ناجح.م

احلريق  هذا  يف  التحكم  ومت 
�سحايا،  اأي  يخلف  مل  الذي 
بف�سل  وذلك  كامل  ب�سكل 
تدخل عنا�رش احلماية املدنية 
ودعم ال�ساكنة باملنطقة، كما 
وجرى  امل�سدر  ذات  اأو�سح 
ت�سخري كل االإمكانات الب�رشية 

واملادية الالزمة من بينها 11 
و�ساحنات  لالإطفاء  �ساحنة 
اأخرى مزودة ب�سهاريج للمياه، 
املتنقل  الرتل  اإىل  باالإ�سافة 
حرائق  ملكافحة  املخ�س�ش 
م�سالح  ح�سب  الغابات، 
اأ�سارت  التي  احلماية املدنية 
تبقى  احلريق  اأ�سباب  اأن  اإىل 

مهولة.

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
ديوان املركب املتعدد الريا�سات بالنعامة 

اإطارات الريا�سة يف حمالت توعية وتعقيم 

لها علقة بالتحري�س يف الداخل واخلارج

الأمن يطيح بع�سابة يقودها لعب دويل �سابق

�رشعت مديرية ديوان املركب 
بوالية  الريا�سيات  املتعدد 
ال�ساد�سة  احلملة  يف  النعامة 
كورونا  وباء  تف�سي  بداية  منذ 
" كوفيد -19-  و�سمل برنامج 
املبادرة عملية حت�سي�ش  هذه 
جميع  �سملت  النطاق   وا�سعة 
لديوان  التابعة  الوحدات 
ببلديات  املتواجدة  املركب 
الوالية  من خالل دعوة جميع 
االأ�سالك  و  الريا�سة  اإطارات 
عملية  يف  االندماج   االإدارية 

يف  بالبقاء  ال�سكان  توعية 
تف�سي  لتفادي  منازلهم 
كوفيد  الكورونا-  فريو�ش" 
الوقاية  �سبل  اعتماد  19"،و 
االحرتازية  االإجراءات  وكافة 
الواجبة  واالحتياطات 
واالآخرين  النف�ش  حلماية 
اإطالق  مت  كما  خماطره.  من 
امل�سابح  تعقيم  حمالت 
حيث  فراغها  فرتة  وا�ستغالل 
جميع  العملية  هذه  م�ست 
قاعات  من  الريا�سية  الهياكل 

و ف�ساءات ممار�سة الريا�سة. 
ديوان  مدير  واأ�ساف 
هذه  اأن  الوالئي  املركب 
اإىل  اأ�سا�سا  تهدف  احلملة 
بكافة  املجتمع  اأفراد  تزويد 
املعلومات والر�سائل التوعوية 
للقيام  الالزمة  واالإر�سادات 
فريو�ش  مكافحة  يف  بدورهم 
اأعرا�ش  وتو�سيح  الكورونا"   "
االإ�سابة وطرق انتقال العدوى 
وكيفية  جتنبها  الواجب 

التعقيم 

موؤخرا  االأمن  م�سالح  متكنت 
اإجرامية  ع�سابة  توقيف  من 
�سابق  دويل  العب  يقودها 
عالقة  القدم  لها  كرة  يف 
و  داخل  يف  مبحر�سني 
الفا�سد  واملال  البالد  خارج 
اإداريون وبع�ش  ومتورط فيها 
االأ�سالك  من  االأ�سخا�ش 

االأمنية ح�سبما اأفادت به ذات 
امل�سدر  امل�سالح.  وذكر 
يف  متكنت  االأمن  اأن  م�سالح 
االأيام القليلة املا�سية من و�سع 
اإجرامية  ع�سابة  لن�ساط  حد 
لها عالقة ببع�ش املحر�سني 
واملال  واخلارج  الداخل  يف 
بع�ش  فيها  متورطني  الفا�سد 

وبع�ش  االإداريني  امل�سوؤولني 
االأ�سالك  من  االأ�سخا�ش 
م�سالح  واأ�سافت  االأمنية 
التي  الع�سابة  باأن  االأمن 
�سابق  دويل  العب  يقودها 
اأي�سا  ت�سم  القدم  كرة  يف 
م�سجونني و فارين من البالد.
ع.ب

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

.  521 اإ�سابة جديدة بفريو�س 
كورونا

الإ�سابات  اإجمايل  *ارتفاع 
بكورونا اإىل 35214

بفريو�س  جديدة  وفاة   09   .
كورونا يف اجلزائر..

.  ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا  
اإىل 1302

الإجمايل  ترفع   423 ال�سفاء     .
اإىل 24506 حالة �سفاء

اأمرت حمكمة امل�رشية ياإيداع 
املدير اجلهوي املزيف احلب�ش 
هذه  حيثيات  وتعود  املوؤقت، 
الق�سية التي �سغلت اهتمام فئة 
والية  و�سكان  خا�سة  املوالني 
العملية  اإىل  عامة،  النعامة 
النوعية التي قامت بها م�سالح 
اأوقفت  التي  بالنعامة  االأمن 
ال�ساد�ش  العقد  يف  �سخ�ش 
يف  ق�سائيا  م�سبوق  عمره  من 
واالحتيال،  الن�سب  ق�سايا 
امل�سالح  مدير  ل�سفة  منتحل 
اجلهوية للغرب لديوان املهني 

متكن  حيث  بوهران،  للحبوب 
من الن�سب على اأربعة اأ�سخا�ش 
�سده  ق�سائي  ملف  اجناز  مت 
الإجراءات  فيه  امل�ستبه  واأحيل 
حمكمة  لنيابة  الفوري،  املثول 
جنحة  تهمة  عن  امل�رشية 
مبهنة  مت�سلة  �سفة  انتحال 
منظمة قانونا، تتمثل يف جنحة 
با�ستعمال  الن�سب  يف  ال�رشوع 
احل�سول  وجنحة  كاذبة،  �سفة 
ا�ستغالل  عقد  على  حق  بغري 

مع ا�ستعمال ا�سم الغري.
�سلمي ابراهيم 

ب�رشية  خ�سائر  اأي  ت�سجل  مل 
االأر�سية  الهزة  اثر  مادية  اأو 
�سيدي  منطقة  �رشبت  التي 
يف  تيبازة  بوالية  غيال�ش 
اأم�ش   من  االأوىل  ال�ساعات 
�سكان  بها  �سعر  االأحد، 
ح�سب  املجاورة،  الواليات 
للحماية  بيان  يف  جاء  ما 

املدنية.
اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح  
املدنية  احلماية  وحدات 
ا�ستطالع   "بعمليات  قاموا 
بلديات  خمتلف  عرب  وتعرف 
�سعر  التي  الواليات  واأحياء 
�سكانها بالهزة ، حلد ال�ساعة 
خ�سائر  اأي  ت�سجيل  يتم  مل 

"واأ�ساف  مادية  اأو  ب�رشية 
امل�سدر ذاته اأن الهزة االأر�سية 
�سعر بها �سكان واليات تيبازة 
واجلزائر  والبليدة  وال�سلف 
يف  االأحد  اأم�ش  و�سجلت 
هزة  الليل)00.00(  منت�سف 
غيال�ش  �سيدي  قرب  اأر�سية 
�سدتها  بلغت  تيبازة  بوالية 
3ر4 درجات على �سلم ري�سرت 
ح�سب ما اأفاد به بيان ملركز 
البحث يف علم الفلك والفيزياء 
وحدد  واجليوفيزياء.  الفلكية 
مركز الهزة  ب 10 كلم �سمال 
غيال�ش  �سيدي  بلدية  غرب 
غرب  كلم   7 على  تقع  والتي 

�رش�سال .

النعامة 

مدير جهوي مزيف 
يف قب�سة الأمن 

الهزة الأر�سية ب�سيدي غيل�س 

ل خ�سائر ب�سرية اأو مادية  

 �سلمي ابرهيم 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

