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اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي نهاية 
الأ�ضبوع  تاأهيل 76 موؤ�ض�ضة ل�ضمان التكوين لنيل 

�ضهادات الدكتوراه للمو�ضم اجلامعي 2020 /2021 
،حيث من املنتظر فتح الت�ضجيل ب48 موؤ�ض�ضة 
جامعية و12 مركزا جامعيا  بالإ�ضافة اإىل 16 

مدر�ضة عليا .

ك�ضف الأمني العام لالحتاد العمال اجلزائريني، �ضليم 
لباط�ضة، عن »عدم فقدان منا�ضب عمل يف القطاع 
الر�ضمي« خالل الأزمة ال�ضحية التي تعي�ضها البالد 

جراء تف�ضي جائحة كورونا )كوفيد-19(، وذلك بف�ضل 
الجراءات »ال�ضائبة« املتخذة ملواجهة هذا الوباء 

واملتابعة امل�ضتمرة لو�ضعية املوؤ�ض�ضات.

عا�ضت نهار اأم�س املناطق اجلبلية باله�ضاب 
العليا حالة طوارئ ق�ضوى بفعل ت�ضاقط الثلوج 

التي  ت�ضببت يف غلق الطرق وامل�ضالك وحما�رصة 
العديد من التجمعات ال�ضكانية والبدور الرحل يف 
اأقاليم ريفية ينعدم فيها الغازالطبيعي وقلت فيها 

قارورات غاز البوتان .

ك�ضف مدير الوكالة الوطنية لالأمن ال�ضحي، كمال 
�ضنهاجي، اأم�س، فيما تعلق بعودة املالحة اجلوية 
الداخلية اليوم، اأن الربوتوكول ال�ضحي املعمول به 
للوقاية من انت�ضار فريو�س كوفيد-19 يف املطارات 
الداخلية وعلى منت الطائرات يكفي حاليا، لكنه مع 
هذا يبقى قابل للتعديل واتخاذ اإجراءات وتدابري 

جديدة اأخرى قد ت�ضل لوقف هذه الرحالت جمددا، 
يف حال تطلب الأمر ذلك.

ثمانية  واإجالء  انقاذ  ال�ضبت  اأم�س  فجر  مت 
و�ضالمل  خارجي  جدار  انهيار  بعد  اأ�ضخا�س 
بناية قدمية باأعايل الق�ضبة باجلزائر العا�ضمة 
العتيقة دون ت�ضجيل �ضحايا كما علم من م�ضالح 
احلماية املدنية. و اأكد املالزم الأول املكلف 
اجلزائر  لولية  املدنية  باحلماية  بالإعالم 
بعد  »مبا�رصة  اأنه  ت�رصيح  يف  خلف  بن  خالد 
�ضقوط جزء من هذه البناية القدمية املوجدة 

ب 5 �ضارع نفي�ضة. تخلي اأكرث من األف تلميذ عن الدرا�سة 
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وروؤ�شاء الدوائر يف ت�شيريهم للمال العام 

وحمايته من التبديد.
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منطقة التجارة احلرة الإفريقية عملية مطلع 2021
.      اإفريقيا اأمام فر�صة لتنمية جتارتها البينية

ك�صف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اأم�س، اأن منطقة التجارة احلرة الإفريقية، التي �صتدخل حيز التنفيذ 
مطلع ال�صنة القادمة، ت�صكل »خيارا ا�صرتاتيجيا للبالد، داعيا الدول الإفريقية اإىل الإ�صراع يف تذليل ال�صعوبات 

من اأجل التفعيل التام للمنطقة، من منطلق اأن اإن�صاء منطقة التجارة احلرة القارية الإفريقية ميثل »فر�صة هامة 
لتكثيف وتطوير التجارة البينية«، التي من املنتظر اأن تعرف ارتفاعا حم�صو�صا، ف�صال عن دعم اأهداف التكامل 

والندماج القاري من خالل التجارة وال�صتثمار، اللذين يعتربان عن�صرين رئي�صيني لدعم النمو والتنمية 
القت�صادية امل�صتدامة يف القارة.

مرمي خمي�صة

واأورد جراد خالل م�شاركته يف الدورة 
دول  روؤ�شاء  مل�ؤمتر   13 اال�شتثنائية 
عرب  االإفريقي،  االحتاد  وحك�مات 
اأن  بعد،  عن  املرئي  التحا�رض  تقنية 
االقت�شادية  القدرات  و  امل�ؤهالت 
 1.2 بـ  �ش�قا  ت�شكل  التي  الإفريقيا، 
مليار ن�شمة وبقيمة 3000 مليار دوالر، 
اإطار  يف  امثال  ا�شتغالال  �شتعرف 
اإفريقيا،  داخل  التجارية  التدفقات 
باملائة   52 ن�شبة  �شتقارب  والتي 
تتجاوز  ال  التي  احلالية  الن�شبة  بدل 
ال�شدد  نف�س  يف  م�ؤكدا  باملائة   16
�شي�شهم  البينية  التجارة  تنمية  اأن 
االإقليمية  القيمة  �شال�شل  تط�ير  يف 
والت�شنيع و خلق فر�س العمل، زيادة 
للر�ش�م  التدريجي  االإلغاء  اأن  على 
بعد  االإفريقية  البلدان  بني  اجلمركية 
التجارة  ملنطقة  الفعلي  الدخ�ل 
احلرة، بن�شبة 90% من بن�د التعريفة 
ما  �شن�ات،   5 مدة  خالل  اجلمركية 
لل�رضكات  اأول�ية  ح�شبه  �شيعطي 
ال�ش�ق  حاجيات  تلبية  يف  االإفريقية 
من  واال�شتفادة  املتزايدة  االإفريقية 
يف  التنمية  الأهداف  خدمة  مزاياها، 
قارتنا ويف دولنا، وكذا دعما الأهداف 
تبقى  التي  واالأمن  ال�شلم  اإحالل 
التقدم  وثيقا مبدى  ارتباطا  مرتبطة 

يف م�شرية التنمية االقت�شادية.

هذا هو املطلوب للتفعيل التام 
ملنطقة التجارة احلرة

ويف هذا ال�شياق، اعترب ذات امل�ش�ؤول 
هذه  تفعيل  يف  امل�شجل  التقدم  اأن 

ابتداء من  �شينطلق  والذي  املنطقة، 
يف  ال�رضوع  خالل  من  جانفي  الفاحت 
قي�د  دون  واخلدمات  ال�شلع  تبادل 
بني الدول االأع�شاء، »يحثنا على بذل 
العمل  مل�ا�شلة  اجله�د  من  املزيد 
من  واالنتهاء  ال�شع�بات  تذليل  على 
�شاأنها  من  والتي  العالقة،  امل�شائل 
ملنطقة  التام  التفعيل  على  التاأثري 

التجارة احلرة«.
ومن بني امل�شائل العالقة، خ�س ال�زير 
االأول بالذكر ق�اعد املن�شاأ وعرو�س 
ال�شلع  لتجارة  اجلمركية  التعريفة 
وجداول االلتزامات املتعلقة بتجارة 
اخل�ش��س  بهذا  م�ؤكدا  اخلدمات، 
الت�افق  مل�اكبة  اجلزائر  ا�شتعداد 
م�ؤ�ش�شات  م�شت�ى  على  امل�شجل 
العالقة  امل�شائل  ب�شاأن  التفاو�س 
خا�شة  املن�شاأ،  بق�اعد  ال�شلة  ذات 
التعريفة  عرو�س  اإعداد  عملية  اأن 
واخلدمات  ال�شلع  لتجارة  اجلمركية 
وكذا العرو�س االأولية للقطاعات ذات 

االأول�ية لتجارة اخلدمات اجلزائرية، 
هي االآن يف مرحلتها االأخرية.

مت�شل اأن  �شعيد  على  جراد  ولفت 
لهذا  هاما  بعدا  اأعطت  اجلزائر 
التاأ�شي�س ل�حدة  امل�رضوع من خالل 
هذا  ومتابعة  بت�شيري  تعنى  عليا 
اأن  م��شحا  اال�شرتاتيجي،  امللف 
االإفريقية  احلرة  التجارة  منطقة 
ال  امل�شاريع  هذه  من  �شت�شتفيد 
باالإ�شافة  �شتاأتي  ك�نها  حمالة، 
الل�ج�شتية الالزمة، ال�شيما من خالل 
الذي يربط  لل�شحراء  العابر  الطريق 
اجلزائر بالغ��س يف نيجرييا، وخط 
ونيجرييا،  اجلزائر  بني  الغاز  اأنابيب 
الب�رضية،  االألياف  بخط  وامل�شاعف 
لل�شحن  كمركز  �رض�شال،  ميناء  وكذا 

البحري .

انعقاد املوؤمتر«زمن كورونا« ينم 
عن اإرادة حقيقية للم�صي قدما

املنا�شبة،  بهذه  جراد  نقل  كما 

عبد  اجلمه�رية،  رئي�س  حتيات 
بالت�فيق  ومتنياته  تب�ن،  املجيد 
و  امل�ؤمتر  الأ�شغال  والنجاح 
اأفريقيا  جن�ب  لرئي�س  تهانيه 
�شرييل  االإفريقي،  االحتاد  ورئي�س 
املتب�رضة  »قيادته  على  راماف��شا، 
البالغ  وحر�شه  القارية،  منظمتنا 
االإفريقي  بالعمل  النه��س  على 
خالل  من  جتلى  والذي  امل�شرتك، 
قمتني  تنظيم  على  احلثيثة  جه�ده 
ال��شع  من  بالرغم  ا�شتثنائيتني 
جائحة  تفر�شه  الذي  الع�شيب 
العامل  وعلى  دولنا  على  ك�رونا 
القمة  انعقاد  اأن  معتربا  باأ�رضه«، 
ح�ل هذا امل��ش�ع الهام، رغم ما 
تعي�شه الدول االإفريقية جراء تف�شي 
»اإرادة  عن  ينم  ك�رونا،  جائحة 
جت�شيد  يف  قدما  للم�شي  حقيقية 
�شطرها  التي  ال�شامية  االأهداف 
ملنظمتنا  امل�ؤ�ش�ش�ن  االآباء 
املتعاقبة  القمم  واأكدتها  القارية، 
لالحتاد االإفريقي، ال�شيما ما تعلق 
والتكامل  القاري  باالندماج  منها 

االقت�شادي.
من  اجلزائر  كانت  فقد  لالإ�شارة  و 
على  الت�قيع  اإىل  ال�شباقة  الدول 
التجارة  ملنطقة  امل�ؤ�ش�س  االتفاق 
خالل  االإفريقية  القارية  احلرة 
لقمة  العا�رضة  اال�شتثنائية  الدورة 
روؤ�شاء الدول واحلك�مات املنعقدة 
منذ  و�شاركت   ،2018 مار�س  يف 
انطالق املفاو�شات يف �شنة 2016، 
كل  يف  وفعالة،  منتظمة  بطريقة 
اجتماعات امل�ؤ�ش�شات التفاو�شية، 

وعلى جميع امل�شت�يات.

مدير الوكالة الوطنية لالأمن ال�صحي، كمال �صنهاجي:

وقف الرحالت اجلوية 
الداخلية يف هذه احلالة !
. لقاح كورونا لي�س بديال عن الإجراءات الوقائية

لالأمن  ال�طنية  ال�كالة  ك�شف مدير 
اأم�س،  �شنهاجي،  كمال  ال�شحي، 
اجل�ية  املالحة  بع�دة  تعلق  فيما 
الربوت�ك�ل  اأن  الي�م،  الداخلية 
من  لل�قاية  به  املعم�ل  ال�شحي 
يف  ك�فيد-19  فريو�س  انت�شار 
منت  وعلى  الداخلية  املطارات 
مع  لكنه  حاليا،  يكفي  الطائرات 
واتخاذ  للتعديل  قابل  يبقى  هذا 
اإجراءات وتدابري جديدة اأخرى قد 
ت�شل ل�قف هذه الرحالت جمددا، 
بالنظر  ذلك،  االأمر  تطلب  حال  يف 
ارتفاع  من  امليدانية  للمعطيات 
و�شط  بك�رونا  العدوى  حاالت 
امل�شافرين، م��شحا اأنه فيما تعلق 
على  اجلزائر  الداخلية  بالرحالت 
ت�شهد  ال  العامل  بلدان  باقي  غرار 
م�شت�يات خطرية من انت�شار العدوى 
امل�شاألة  وبالتايل  بك�رونا  واالإ�شابة 
فقط.  ومتابعة  �رضامة  تتطلب 
هاتفية  �شنهاجي يف مكاملة  واأورد 
مع قناة ال�رضوق ني�ز، اأنه ف�را بعد 
التلقيح املقررة  االنتهاء من عملية 
عدم  يجب  البالد،  يف  ك�رونا  �شد 
اال�شتغناء عن االإجراءات االحرتازية 

بالتباعد اجل�شدي  ملتزمني  والبقاء 
وارتداء الكمامة وغ�شل االأيدي، الأن 
اللقاح ح�شبه ماه� اإال اإعانة لتق�ية 
املناعة وتقلي�س من انت�شار عدوى 
على  باملنا�شبة  م�شددا  الفريو�س، 
كل  مع  والتاأقلم  التعاي�س  �رضورة 
هذه االإجراءات ال�قائية، خا�شة اأن 
فريو�س ك�رونا �شيبقى معنا الأ�شهر 
كماه�  ينتهي   حتى  عديدة  اأخرى 
لنتمكن  �شنتني  اأو  �شنة  بعد  مت�قع 
بعدها من الع�دة اإىل حياتنا العادية 
ب�شكل طبيعي، لكن حاليا حتى عند 
ت�فر اللقاح يجب االحتفاظ مبجمل 
من  لل�قاية  بها  املعم�ل  التدابري 

تف�شي ال�باء.
املنظمة  بتحذيرات  يخ�س  اأما 
اأن  �شنهاجي  قال  لل�شحة،  العاملية 
التحذيرات  بهذه  معنية  اجلزائر 
اأو  ك�رونا  ب�باء  املتعلقة  �ش�اء 
للب�رضية  مهدد  اآخر  وباء  اأي 
حدود  على  مقت�رض  ولي�س  جمعاء 
اجلزائر  احرتام  م�ؤكدا  معينة، 
قبل  من  املقدمة  املعطيات  لكل 

املنظمة.
مرمي خمي�صة

لتخفيف ال�صغط على امل�صت�صفيات، وزير ال�صحة يك�صف: 

فتح اأق�سام ا�ستعجالت على م�ستوى العيادات اجلوارية 
.      العا�صمة تتدعم بـ15 وحدة جوارية ا�صتعجالية

الرحمان  عبد  ال�شحة   وزير  ك�شف 
اأق�شام  لفتح  خمطط  عن  ب�زيد  بن 
العيادات  م�شت�ى  على  ا�شتعجاالت 
اجل�ارية عرب  خمتلف واليات ال�طن 
لتخفيف ال�شغط على امل�شت�شفيات.

اإ�شالح  و  ال�شحة  وزير  رافع 
امل�شت�شفيات عبد الرحمان بن ب�زيد 
العيادات  جتهيز  �رضورة  ل�شالح 
ا�شتعجاالت،  باأق�شام  اجل�ارية 
لتخفي�س ال�شغط على امل�شت�شفيات 
تبنت  ال��شاية  اأن  م�ؤكدا  الكبرية، 
هذا  لتحقيق  جديدة  ديناميكية 

امل�شعى.
القطاع   يف  االأول  امل�ش�ؤول  اأعلن  و 

عن اإن�شاء نح� 15 وحدة ا�شتعجاالت 
اجل�ارية  العيادات  م�شت�ى  على 
على  ال�شغط  لتخفي�س  بالعا�شمة، 
 »: قائال  با�شا،  م�شطفى  م�شت�شفى 
العا�شمة �شتتدعم بـ15 وحدة ج�ارية 
بكل  جتهيزها  �شيتم  ا�شتعجالية، 

املعدات الالزمة واخلدمات .«
و لفت وزير ال�شحة  اأنه �شيتم جتهيز 
اال�شت�شفائية  امل�ؤ�ش�شات  هذه 
الالزمة  التجهيزات  بكل  اجل�ارية، 
اأن  املمكن  من  والتي  واخلدمات 
امل�شت�شفيات  يف  املري�س  يجدها 
هذا  يف  االإنطالق  م��شحا   الكبرية، 
امل�رضوع، منذ بداية ال�شنة اجلارية، 

ولكن وباء فريو�س ك�رونا اآخر االأ�شغال 
يف هذا اخل�ش��س و اأ�شار بن ب�زيد  
اىل اأن 70 باملائة من ال�افدين على 
التكفل  ميكن  الطبية،  اال�شتعجاالت 
بهم على م�شت�ى العيادات، الفتا  اأن 
لهذا  ميزانية  العا�شمة خ�ش�س  وايل 
على  باملر�شى  للتكفل  امل�رضوع، 

امل�شت�ى املحلي.
بخ�ش��س   ال�شحة  وزير  طماأن  و 
اال�شتعجاالت  م�شلحة  فتح  تاريخ 
اجلديدة يف م�شت�شفى م�شطفى با�شا 
، كا�شفا اأنه  �شيتم افتتاحها يف اأقرب 

وقت.
القطاع   يف  االأول  امل�ش�ؤول  عاين   و 

اأ�شغال جتهيز م�شلحة اال�شتعجاالت 
با�شا  م�شطفى  مب�شت�شفى  اجلديدة 
معلنا اأنه  بالعا�شمة،  اجلامعي 
داخل  م�شغر  م�شت�شفى  اإن�شاء  �شيتم 
خم�ش�س  اجلامعي  امل�شت�شفى 

لال�شتعجاالت الطبية اجلراحية.
�رضورة  على  ب�زيد   بن  و�شدد 
با�شا  م�ش�شفى  على  العبء  تخفي�س 
من خالل ركن ال�شيارات،  م�شريا اإىل 
اأن الهدف من اإن�شاء هذه امل�شلحة، 
التي  ال�شيارات  عدد  تخفي�س  ه� 

تدخل اإىل امل�شت�شفى اجلامعي.

اإميان لوا�س

الأمني العام لحتاد العمال، �صليم لباط�صة

القرارات ال�سائبة وقت الوباء 
حافظت على منا�سب العمل 

العمال  لالحتاد  العام  االأمني  ك�شف 
اجلزائريني، �شليم لباط�شة، عن »عدم 
القطاع  يف  عمل  منا�شب  فقدان 
التي  الر�شمي« خالل االأزمة ال�شحية 
جائحة  تف�شي  جراء  البالد  تعي�شها 
بف�شل  وذلك  )ك�فيد-19(،  ك�رونا 
املتخذة  »ال�شائبة«  االجراءات 
واملتابعة  ال�باء  هذا  مل�اجهة 

امل�شتمرة ل��شعية امل�ؤ�ش�شات.
فقدان  »عدم  على  لباط�شة  واأكد 
الر�شمي«  القطاع  يف  عمل  منا�شب 
تعي�شها  التي  ال�شحية  االأزمة  خالل 
وذلك  اجلائحة،  تف�شي  جراء  البالد 
بف�شل االجراءات »ال�شائبة« املتخذة 
يف م�اجهة ال�باء، م�شريا اإىل اأن بع�س 
امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية �شيما يف القطاع 
اخلا�س �شجلت »تاأخرا يف دفع اأج�ر« 
تراوحت  فرتات  خالل  وذلك  عمالها 

ما بني ثالثة و اأربعة اأ�شهر.
التي  االإجراءات  اىل  لباط�شة  اأ�شار  و 
مع  بالتن�شيق  احلك�مة  اتخذتها 
واملتعاملني  االجتماعيني  ال�رضكاء 

االقت�شاديني للت�شدي جلائحة ك�رونا 
»ال�شائبة«  باالإجراءات  اياها  وا�شفا 
تلك  �شيما  و«الهادفة«،  و«امل�ش�ؤولة« 
ال�قائية  ال�شحية  بالتدابري  املتعلقة 
و  ال�باء،  من  امل�اطن  حلماية 
االجراءات الرامية اىل �شمان دمي�مة 
اليد  على  واحلفاظ  امل�ؤ�ش�شات 
العاملة وت�فري اأج�ر العمال وتخفيف 

العبء على العامل. 
العام  اأن االحتاد  واأكد ذات امل�ش�ؤول 
بالئحة  يندد  اجلزائريني  للعمال 
و�شعية  ح�ل  االوروبي  الربملان 
مربزا  اجلزائر،  يف  االن�شان  حق�ق 
و�شعية  »يتجاهل  الربملان  هذا  اأن 
الغربية،  ال�شحراء  حق�ق االن�شان يف 
انتهاكات حق�ق  اأمام  ال�شمت  ويلتزم 
اأوروبية  دول  ويف  فرن�شا  يف  االن�شان 
�رضورة  اىل  لباط�شة  اأخرى«ودعا 
»فتح م�شاورات الإعادة النظر يف عقد 
»مبا  االأوروبي  االحتاد  مع  ال�رضاكة 

يخدم  م�شالح اجلزائر«.
ق.و

حول احلوار ال�صرتاتيجي يف املنطقة

مذكرة تفاهم بني اجلزائر واإيطاليا 
اخلارجية،  ال�ش�ؤون  وزير  وقع 
ونظريه  ب�قادوم،  �شربي 
ماي�،  دي  ل�يجي  االإيطايل، 
ح�ل  تفاهم  مذكرة  على  اأم�س، 

احل�ار اال�شرتاتيجي بني اجلزائر 
واإيطاليا.

ا�شتقبال وزير  عقب  هذا  جاء 
اخلارجية �شربي ب�قادوم لنظريه 

بزيارة  يق�م  الذي  االإيطايل، 
لي�مني،  تدوم  اجلزائر  اإىل 
امل�شاورات  حيث متح�رت 
ترقية  �شبل  ح�ل  الطرفني،  بني 

العالقات الثنائية، كما مت تطرق 
واالإقليمية  الدولية  الق�شايا  اإىل 

ذات االهتمام امل�شرتك.
مرمي خمي�صة

لفر�س الرقابة وتقلي�س النهب والتبديد

اإعادة تفعيل املفت�سية العامة 
بوزارة الداخلية  

واجلماعات  الداخلية  وزير  اأعلن 
املحلية  كمال بلج�د اإ�شدار قرارين 
هامني من  لفر�س الرقابة على ت�شيري 
 ، التبديد  من  ،وحمايته  العام  املال 
ال�الة  رقابة  م�شددة على  مع فر�س 
للمال  ت�شيريهم  يف  الدوائر  وروؤ�شاء 

العام وحمايته من التبديد.
بلج�د  ال�زير  اأن  ال�زارة  واأكدت  هذا 
تفعيل  ومعها  �شارمة  تعليمة  اأ�شدر 
�شبه  ظلت  التي  ال�زارة  مفت�شية 
�ش�رية   بطريقة  وتن�شط  جممدة 
فقط مند ح�ايل 20 �شنة ، حيث قرر 

الرقابة  جمال  يف  لها  االعتبار  اإعادة 
العام  املال  ،وت�شيري  امل�شاريع  على 
وروؤ�شاء  ال�الة  على  الرقابة  وفر�س 
خا�شة  التنفيذيني  واملدراء  الدوائر 
ومديري  العم�مية  االإدارة  مديري 
االأمر  ،وه�  العامة  وال�ش�ؤون  التنظيم 
الذي من �شاأنه جتفيف منابع الف�شاد 
وتبديد االأم�ال العم�مية التي عرفت 
�شنة  الع�رضين  خالل  ات�شاعا  رقتها 
والتي جرت العديد من االإطارات اإىل 
للمال  ونهبا  ف�شاد  ق�شايا  يف  العدالة 

حممد بن ترارالعام .
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لتمكني �لر�غبني من �إمتام ملفاتهم

متديد فرتة الت�سجيالت للطور الثاين ما�سرت 
�أعلنت وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يف بيان لها يوم �أم�س �ل�سبت، عن متديد 

�لت�سجيالت يف م�سابقة �لرتتيب و�لتوجيه يف �لدر��سات �لعليا �لطور �لثاين ما�سرت بد�ية 
من �ليوم �لأحد وذلك من �أجل متكني كل �لر�غبني يف �إمتام ملفاتهم للم�ساركة يف ظروف 

معقولة ، م�سددة على ��ستعمال  �لت�سجيل عن طريق �لو�سائط �لتكنولوجيا   وتفادي 
�لطريقة �لكال�سيكية وذلك عمال مببد�أ �لوز�رة �لهادف �إىل �إدخال �لرقمنة  لقطاع 

�لتعليم  �لعايل وت�سجيع �لعمل به .
حممد بن تر�ر

هذا واأكدت الوزارة يف بيان لها عرب �صفحتها 
اأن  التوا�صل االجتماعي  مواقع  على  الر�صمية 
العملية يجب اأن تكون ال مركزية وال عالقة لها 
بالربوغر�س اجلديد الذي مت ادخاله يف �صب 
م�صتوى  على  حيث  جترى  العملية   ، النقاط 

تنقل  لتفادي  بعد  عن  اجلامعية  املوؤ�ص�صات 
الطلبة للت�صجيل يف ظل هذه الظروف ال�صحية 
ملرافقة  �صتتدخل  اأنها  مو�صحة   ، ال�صعبة 
املوؤ�ص�صات اجلامعية لو�صع تطبيق مل�صاعدتهم 
للقيام بهذه العملية واإيداع ملفات املرت�صحني 
النظام  يقت�صيه  ملا  وفقا  رقميا  للما�صرت 
به  للنهو�س  العمل  ي�صتوجب  الرقمي الذي 

بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي ، من جهة 
اخرى اأو�صحت الوزارة، اأنها �صتمنح احلاملني 
التحويل  يف  الراغبني   2020 بكالوريا  ل�صهادة 
دي�صمرب   6 تاريخ  من  ابتداء  اأخرى  فر�صة 
والتحويل  بغية اإجراء الت�صجيل  وملدة اأ�صبوع 
الكرتونيا خا�صة الأولئك الذين ا�صتحال تنقلهم 

اىل املوؤ�ص�صات اجلامعية .

حزب �حلرية و�لعد�لة

ما بني حتديات كوفيد 19 و�سنع �لأمل

وزير �خلارجية �سربي بوقادوم

عبد �لوهاب بن مرزوق رئي�س �للجنة �لوطنية للدخول �جلامعي:

حتركات املغرب مدفوعة
 من عرابي التطبيع 

ملتقى وطني حول العمل اجلمعوي 
يف اجلزائر

اجلزائر تدعم جهود الكويت حلل 
الأزمة اخلليجية

حرمان طلبة املا�سرت من م�سابقات التوظيف قرار جائر  

اأكد حزب احلرية والعدالة، اأم�س، يف بيان له، دعمه 
الكامل لق�صية ال�صعب ال�صحراوي، م�صددا اأن احلل 
م�صري  لتقرير  ا�صتفتاء  بعقد  االلتزام  هو  االأ�صلم 
االأمم  هيئة  لقرارات  طبقا  ال�صحراوي،  ال�صعب 
املتحدة، وهذا من منطلق اأن الت�رصفات االأخرية 
للمغرب مدفوعة من عرابي التطبيع ال�صهيوين، و 
لن تغري يف واقع حق ال�صعب ال�صحراوي يف اإجراء 

ا�صتفتاء لتقرير م�صريه.
التي  االأوىل  املرة  لي�صت  اأنها  بيان احلزب،  واأ�صار 
ي�صتغل فيها نظام املخزن الو�صع الداخلي للجزائر، 
للتحرك وبغري حق لتاأجيج االأو�صاع االإقليمية التي 

يبدوا اأن النظام املخزين مل ي�صتفد فيها من درو�س 
ال�صادرة  الالئحة  ال�صياق،  ذات  يف  مدينا  التاريخ، 
تدخال  اعتربها  والتي  االأوروبي،  الربملان  عن 
مليئة  كونها  للجزائر،  الداخلية  ال�صوؤون  �صافرا يف 
اأن  البيان،  ذات  واأ�صاف  واملغالطات.  باالأكاذيب 
اأع�صاء الربملان االأوروبي، كانوا دوما الداعم االأول 
لكل الدول التي ت�صجل �صجونها مئات االإعدامات 
عمليات  من  مبئات  �صجلها  يحفل  كما  �صنويا، 
االختفاء الق�رصي دون اأن يكلف الربملان االأوروبي 

نف�صه، حتى عناء التنديد بهذه اخلروق ال�صافرة.
مرمي خمي�سة

للمبدعني  الوطنية  املنظمة  اأم�س  اأطلقت 
تزامنا  اجلزائر  والية  مكتب  العلمي  والبحث 
ل  امل�صادف  للتطوع  العاملي  اليوم  حلول  مع 
للملتقى  االأوىل  الطبعة  �صنة  كل  من  دي�صمرب   5
العلمي الوطني حول »العمل التطوعي اجلمعوي 
االأمل«، حيث  و�صنع   19 كوفيد  ما بني حتديات 
الباحثة  الفكرة  ك�صفت رئي�صة امللتقى و�صاحبة 
وهران  جامعة  من  عمري«  »فاطمة  الدكتورة 
ال�صبب  اأن  »الو�صط«  ليومية  ت�رصيحها  يف   2
الرئي�صي الختيار هذا املو�صوع هو تثمني جهود 
رغم  التطوعي  العمل  ا�صتمرار  يف  املتطوعني 
�صحة  ت�صتهدف  التي  واملخاطر  ال�صعوبات 
اإال  اجلائحة  ظروف  و�صط  مبا�رصة  االأ�صخا�س 
 ، والت�صامن  التطوع  �صور  اأبهى  ر�صموا  اأنهم 
من  الفعالية  املتدخلون يف  اأن  واأكدت حمدثتنا 

اخلريية  اجلمعيات  روؤ�صاء  و  اأحرار  متطوعني 
�صيتناولون مدى تاأثر الن�صاط التطوعي بجائحة 
كوفيد 19 واأهم التجارب واملواقف التي عا�صتها 
الوطني  امل�صتوى  على  التطوعية  اجلمعيات 
املتطوعني  لالأع�صاء  ال�صحية  الو�صعية  وكذا 
اأداء مهامهم واإعطاء تو�صيات واقرتاحات  اأثناء 
التطوعي  الن�صاط  ا�صتمرارية  �صمان  اأجل  من 
اقرتحت  جهتها  ،ومن  الراهنة  الظروف  وفق 
�صطيطح«  »جميلة  االأ�صتاذة  بالتنظيم  املكلفة 
الوطنية  للمنظمة  اجلزائر  والية  مكتب  رئي�صة 
امل�صاركني  على  العلمي  والبحث  للمبدعني 
لتفادي  دقائق   10 اأقل  من  فيديوهات  ت�صجيل 
اعرت�صت  التي  االإنرتنت  انقطاعات  م�صكلة 

معظم امللتقيات املنظمة افرتا�صيا .
�أح�سن مرزوق

اأعربت اجلزائر اأم�س ال�صبت على ل�صان وزير 
دعمها  بوقدوم  �صربي  اخلارجية،  ال�صوؤون 
جلهود الكويت الرامية اإىل حل االأزمة بني دول 

اخلليج.
الكويت  مبادرة  حول  �صوؤال  على  رده  ويف 
اأكد  اخلليج،  دول  بني  االأزمة  حلل  الرامية 
اجلزائر  »موقف  على  له  ت�رصيح  يف  بوقدوم 

يف  ت�صب  التي  اجلهود  لكل  الداعم  املبدئي 
كما  لالأزمات  ال�صيا�صية  احللول  ترقية  اإطار 
عرب وزير ال�صوؤون اخلارجية عن »دعم اجلزائر 
جلهود الكويت«، متمنيا اأن »تكلل بالنجاح واأن 
واأن  املنطقة  �صعوب  على جميع  باخلري  تعود 
يكون لها االأثر االيجابي حلل باقي االأزمات يف 

املنطقة، خا�صة الو�صع يف اليمن«.

اللجنة  رئي�س  مرزوق  بن  الوهاب  عبد  قال 
على  بناءا  اأنه  اجلامعي  للدخول  الوطنية 
طلبة  قبل  من  يوم  تردهم  كل  التي  ال�صكاوى 
االإجراءات  بخ�صو�س  الثاين  الطور  املا�صرت 
فبخ�صو�س  والق�صاوة  بالتع�صف  تتميز  التي 
عدم ال�صماح املتح�صلني على �صهادة املا�صرت 
امل�صاركة يف م�صابقات التوظيف .وجب تدخل 
الوزارة الو�صية الإعادة النظر يف القرار الذي 

و�صفه بالتع�صفي .
بن مرزوق يف ت�رصيح  الوهاب  اأ�صاف عبد  و 

»الو�صط«اأنه من غري  �صحفي خ�س به يومية 
 ، والتعب  الدرا�صة  من  عامني  بعد  املعقول 
حظوظ  من  تزيد  اأنها  املفرو�س  من  حيث 
هاته الفئة يف التوظيف لكن جتري الرياح مبا 
ي�صيف  علمنا  اذا  خا�صة  ال�صفن،  ت�صتهي  ال 
ل�صهادة  املنظم  القرار  اأن  املتحدث  ذات 
يف  امل�صاركة  الأجل  �رصطا  و�صع  الدكتوراه 
لطلبة  بالن�صبة  الثالث،  الطور  م�صابقات 
على  مروا  الذين  اأو  املعيدين  املا�صرت 
املجل�س التاأديبي واأخذوا عقوبة من الدرجة 

م�صابقات  يف  بامل�صاركة  لهم  الي�صمح  الثانية 
اجلامعات  التدري�س يف  لهم  اليحق  الدكتوراه 
ح�صب  الدكتوراه  يف  م�صجلني  كانوا  اإذا  اإال 
القرار رقم 961 املوؤرخ يف 02 دي�صمرب 2020 
املنظم ل�صهادة الدكتوراه بعنوان ال�صنة ال�صهر 
ثانية قال بن مرزوق  . من جهة   2021/2020
اأن جتمع الطلبة اجلزائريني االحرار يرى  اأنه 
يجب اأن يعاد النظر يف اأمر هاته الفئة قبل اأن 

تخرج االأمور عن نطاقها.
�أحمد باحلاج

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
موؤ�ص�صة ل�صمان   76 تاأهيل  االأ�صبوع   نهاية 
للمو�صم  الدكتوراه  �صهادات  لنيل  التكوين 
اجلامعي 2020 /2021 ،حيث من املنتظر فتح 
مركزا  جامعية و12  موؤ�ص�صة  ب48  الت�صجيل 

جامعيا  باالإ�صافة اإىل 16 مدر�صة عليا .
هذا وجاء يف قرار وزارة التعليم  العايل ال�صادر 
الذي   962 رقم  حتت   2020/12/02 بتاريخ 

املعنية  اجلامعية  املوؤ�ص�صات  تاأهيل  ي�صمن 
بالتكوين يف �صهادة الدكتوراه ملدة 03 �صنوات 
ابتداء من تاريخ اأول تاأهيل مع االلتزام باإحكام 
املادتني 05و20 من القرار 961 ، حيث �صيفتح 
املجال الأول مرة لكافة احلا�صلني على �صهادة 
كان  مهما  تعادلها  اأجنبية   �صهادة  اأو  املا�صرت 
توفر  املا�صرت �رصيطة  يف  الرتتيبي  ت�صنيفه 
ال�رصوط  كما جاء يف املادة 07 من نف�س القرار 

ال�صابق ،على غرار اإعادة ال�صنة بالن�صبة للطالب 
عدم ح�صول  اجلامعي ،وكدال  مو�صمه  خالل 
اأية عقوبة من الدرجة الثانية يف  الطالب على 
القرار  اآخر ن�س  جانب  اجلامعي،من  م�صاره 
بلوغ عدد  امل�صابقة يف حالة عدم  الغاء   على 
عدد  اأ�صعاف يف   05 وهو  الن�صاب  امل�صاركني 

املنا�صب املفتوحة لكل تخ�ص�س .
حممد بن تر�ر

البيولوجية  للعلوم  العليا  املدر�صة  تفتتح 
للطور  بيداغوجيا  من�صبًا   162 لوهران 
من�صبًا   65 اإىل  باالإ�صافة  التح�صريي 
ا يف الطور الثاين للعام اجلامعي  متخ�ص�صً
نائب  من  علم  ما  ح�صب   ،2021-2020
والعالقات  باالإعالم  املكلفة  املدير 

اخلارجية فوزية رحلي.
التح�صريي  الطور  اأن  رحلي  واأو�صحت 
الذي يدوم عامني مفتوح حلاملي �صهادة 
البكالوريا اجلدد على اأ�صا�س املعدل، يف 
حني يتم الرت�صح للطور الثاين بعد �صنتني 
حت�صرييتني وبعد اجتياز م�صابقة وطنية.

نتاج  وهي  حديًثا  املدر�صة  اإن�صاء  ومت 

العلوم  يف  التح�صريية  املدر�صة  حتول 
ملر�صوم  وفًقا  احلياة،  وعلوم  الطبيعية 
نف�س  وفق   ،  2017 اأكتوبر  يف  موؤرخ 
الوقت  اأنه مت فتح يف  امل�صوؤولة، م�صيفة 
البيولوجيا  وهو  واحدا  تخ�ص�صا  احلايل 
اجلزيئية مع الطموح الإطالق تخ�ص�صات 
اأخرى يف ال�صنوات القادمة، مثل الهند�صة 
وتكنولوجيا  االإنزميية  والهند�صة  احليوية 
لتقومي  احليوية  وامليكانيكا  املناعة 

العظام.
كما اأ�صار نف�س امل�صدر اىل تاأخري اإطالق 
تخ�ص�س هند�صة االإنزمي الذي كان مقررا 
 2021-2020 الدرا�صي  العام  بداية  يف 

لـكوفيد-19،  ال�صحية  االأزمة  ب�صبب 
اأن املدر�صة املذكورة قد اتخذت  مربزا 
رحلي  وتابعت  الإطالقه،  االجراءات  كل 
متت  اجلديد  التخ�ص�س  هذا  اأن  بالقول 
التعليم  وزارة  قبل  من  عليه  امل�صادقة 
واأن   ،2020 يف  العلمي  والبحث  العايل 
يت�صمن  تخ�ص�س  االإنزميات هي  هند�صة 
مثل  معني،  لغر�س  االإنزميات  ا�صتخدام 
التخ�ص�س  هذا  ويتيح  االأن�صولني  اإنتاج 
الحًقا  اإطالقه  �صيتم  الذي  اجلديد 
يف  متخ�ص�صة  �رصكات  الإن�صاء  الفر�صة 
ال�صيدالنية  لل�صناعات  اجلزيئات  اإنتاج 

والكيميائية، كما اأ�صري اإليه.

وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي

تاأهيل 76 موؤ�س�سة جامعية للتكوين يف الدكتوراه 

�ملدر�سة �لعليا للعلوم �لبيولوجية بوهر�ن 

فتح 162 من�سبا بيداغوجيا

اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  �رصكة  قامت 
وا�صعة  وتعقيم  تنظيف  بعملية  اأم�س، 
لطائراتها، حت�صبا ال�صتئناف الرحالت اجلوية 
الداخلية. واأفاد الناطق الر�صمي لل�رصكة، اأمني 
االأندل�صي، اأن املوؤ�ص�صة �صاعفت من جهودها 

االأ�صطح  جميع  ال�صيما  الطائرات،  لتعقيم 
مبا�رصة  بطريقة  امل�صافرون  بها  يحتك  التي 
الرقمية،  وال�صا�صات  الذراعني  م�صاند  مثل 
مع تنفيذ اإجراء تطهري خا�س عن طريق ر�س 
بخاخ م�صاد لكورونا، مع منظف عايل ال�صغط 

ترت�صب  حيث  املق�صورة،  اأنحاء  جميع  يف 
القطرات الدقيقة للمبيد على جميع االأ�صطح، 
ويظل املبيد ن�صًطا ملدة 18 �صاعة للحد من 

خماطر انتقال فريو�س كورونا.
مرمي خمي�سة

حت�سبا ل�ستئناف �لرحالت �لد�خلية

طائراتها بتعقيم  " تقوم  اجلزائرية  "اجلوية 
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مت�بعة لو�شعية امل�ش�ريع املت�أخرة بوالية 
م�شتغ�من عقد وايل الوالية عي�شى بوحلية 
جل�شة عمل رفقة م�شريي قط�ع التجهيزات 
العمومية خل�ص هذا االجتم�ع اإىل من�ق�شة 
امل�ش�ريع امل�شجلة يف خمتلف القط�ع�ت  
و�شدد  هذا  واجلديدة  منه�  املت�أخرة 
امل�شوؤول االأول عن اجله�ز التنفيذي على 
التنمية  م�ش�ريع  خمتلف  ا�شتكم�ل  اأهمية 
بعد  ت�شلم  مل  والتي  املت�أخرة  القط�عية 
متوعدا  �شلف�  له�  املحددة  االج�ل  يف 
ب�ملت�بعة  املتق�ع�شة  االجن�ز  �رشك�ت 
ت�شبب  اإذ  ون�ش�ط  عمل  عقود  اي  وف�شخ 
يف  التنموية  امل�ش�ريع   من  العديد  ت�أخر 
واملواطنني  املوؤ�ش�ش�ت  م�ش�لح  تعطيل 

على حد �شواء
ت�شريع وترية �إجناز م�شاريع 

�لرتبية

خ�ص برن�مج م�ش�ريع الرتبية ل�شنة  2019 
بلدية  من  مدر�شية  بكل  جممع�ت  ب�شتة 
و�شيدي  ع�شع��شة  وبلدية  على  �شيدي 
ب�مل�ئة   20 االأ�شغ�ل  به�  بلغت  خل�رش 
متوا�شلة  االأر�شية  اختي�ر  عملية  تبقى  و 
املتبقية  املدر�شية  للمجمع�ت  ب�لن�شبة 
ب�لن�شبة  االنته�ء  على  االأ�شغ�ل  ق�ربت  فيم� 
بكل من  خلم�شة م�ش�ريع ملط�عم مدر�شية 
�شيدي  عني  بلدية  و  خل�رش  �شيدي  بلدية 
ح��شي  و  نوي�شي  عني  بلدية  و  �رشيف 
بلديتي  حظيت  حني  يف  فرن�كة  و  م�م��ص 
وحدات  اربع  ب�جن�ز  ع�شع��شة  و  ت�زق�يت 

للطب املدر�شي .
�إعادة تهيئة �ملركب �لريا�شي 

بالوالية

وايل  �شدد  الري��شة  و  ال�شب�ب  قط�ع  يف  اأم� 
جواري�  ملعب�   11 ت�شليم  ب�رشورة  الوالية 

ب�ملركب الري��شي مب�شتغ�من  خالل اال�شبوع 
ب�لق�عة  اال�شغ�ل  ا�شتئن�ف  كذا  و  املقبل 
املتعددة الري��ش�ت لالإ�ش�رة فقد مت موؤخرا 
اع�دة تهيئة امل�شبح االوملبي »بوهلة حبيب« 
كم�  ب�لوالية  فراج  الرائد  الري��شي  ب�ملركب 
والري��شة  ال�شب�ب  دور  من  عدد  دعم  مت 
ملم�ر�شة  بتجهيزات  الع�رش  الوالية  بدوائر 

الن�ش�ط ال�شب�ين واجلمعوي .  
مطعم مركزي بجامعة م�شتغامن 

البحث  و  الع�يل  التعليم  قط�ع  ا�شتف�د 
ت�أهيل  اإع�دة  م�رشوع  من  مب�شتغ�من  العلمي 
اإىل  ب�الإ�ش�فة  �رشير   1000 اجل�معي  احلي 
تخفيف  اأجل  من  للطلبة  مركزي  مطعم 
حت�شني  و  االإق�م�ت  مط�عم  على  ال�شغط 
مديرية  مقر  تهيئة  اخلدم�ت  كم�  متت 
يع�ين  ك�ن  الذي  اجل�معية  اخلدم�ت 
اخل�رجية  التهيئة  غي�ب  من  �شنوات  منذ 

املقبل  الع�م  مطلع  ا�شتالم  ومن  املنتظر 
مدرجني ب�أحد كلي�ت ج�معة م�شتغ�من دعم� 

لقدرات اال�شتيع�ب .
تطور�ت �إجناز م�شروع 240 �شرير�

و خم�شني  ثالثة  ت�شليم  ال�شحة مت  قط�ع  يف 
اإع�دة  بعد  الوالية  دواوير  يف  عالج  ق�عة 
ب�لعي�دة  اال�شغ�ل  �شتنطلق  بينم�  تهيئته� 
�شي�دة  بلدية  ب�حل�شم  اخلدم�ت  املتعددة 
امل�شت�شفى  يف  االأ�شغ�ل  تتوا�شل  حني  يف 
تطوراته�  يت�بع  التي  و  �رشير   240 اجل�معي 
اأقرب  يف  اخلدمة  حيز  لو�شعه  الوالية  وايل 
وقت لالإ�ش�رة ف�ن م�شت�شفى 240 �رشيرا �شهد 
العديد من امل�ش�كل التقنية وامل�لية و هو من 
امل�ش�ريع املت�أخرة ب�لوالية على غرار العديد 
ترامواي  م�رشوع  و  ال�شكنية  امل�ش�ريع  من 
م�شتغ�من الذي انطلقت به االأ�شغ�ل منذ �شهر 

�شبتمرب 2013 

جنوب  الواقعة  بو�شع�دة،  بلدية  عرفت 
هدم  عملي�ت  امل�شيلة،موؤخرا،  والية 
اأجنزت  التي  الفو�شوية،  للبن�ي�ت  وا�شعة 
ودون  الدولة  الأمالك  ت�بعة  اأرا�شي  على 
ال�رشورية  الوث�ئق  اأ�شح�به�  يحوز  اأن 
وا�شع  برن�مج  ا�شتكم�ل  �شمن  ،وذلك 
حيث  الفو�شوية،  ال�شكن�ت  على  للق�ش�ء 
به  متر  الذي  الو�شع  اأ�شح�به�  اأ�شتغل 
ب�شبب  الوالي�ت  ب�قي  غرار  على  الوالية 
ال�شحي،ومتت  واحلجر  كورون�  ج�ئحة 
املحلية  ال�شلط�ت  بح�شور  الهدم  عملية 
متت  حيث  العمومية،  القوة  اأعني  وحتت 
االإمك�ني�ت  كل  له�  �شخرت  التي  العملية 
من  �شتمكن  والب�رشية،التي  امل�دية 
الت�بعة  العق�رية  االأوعية  ا�شرتج�ع 
ه�مة  تنموية  م�ش�ريع  اإجن�ح  يف  للدولة 
من  العديد  املواطنني،وعرفت  لف�ئدة 
رهيب  اإنت�ش�ر  بو�شع�دة،  مدينة  اأحي�ء 
لظ�هرة البن�ي�ت الفو�شوية ب�شبب ت�شخري 

البلدية جهوده� يف حم�ربة وب�ء فريو�ص 
كورون�، بتعقيم وتطهري االحي�ء واملرافق 
الع�مة،عملية الهدم ج�ءت بعد قرار واإىل 
اأمر  الذي  جالوي،  امل�شيلة،عبدالق�در 
ظ�هرة  ملح�ربة  املحليني  املنتخبني 
يف  انت�رشت  التي  الفو�شوية  البن�ي�ت 
اإىل  اإي�هم  ب�لوالية،داعي�  املن�طق  بع�ص 
ت�شوه  التي  الظ�هرة  لهذه  الت�شدي بحزم 
اتخ�ذ  مت  حيث  املدن،  اجلم�يل  الوجه 
حق  يف  الالزمة  الق�نونية  االإجراءات 
اأرا�شي  على  اعتدوا  الذين  االأ�شخ��ص 
اجله�ت  على  لدولة،واإح�لتهم  ملك 
البن�ء  مواد  وكذا  العت�د  الق�ش�ئية وحجز 
الربط  اأ�شك�ل  كل  اإزالة  اإىل  اإ�ش�فة 
العملية متوا�شل وهذا  وتبقى  الع�شوائي، 
ومل يتم ت�شجيل اأي جت�وزات تذكر نظرا 
تنظيمية  تدابري  و�شعت  قد  البلدية  الأن 

الإجن�ح العملية.
عبد�لبا�شط بديار

حممد بن تر�ر

املت�ش�قطة  الثلوج  ت�شببت  وقد  هذا 
املرتفع�ت  على  ال�شبت  اأم�ص  فجر 
ال1000م  يف  خلق  جت�وزت  التي 
يف ال�شريعلى  كبرية  حركة  �شعوبة 
على  الوالي�ت  من  العديد  م�شتوى 
 ، النع�مة   ، �شعيدة   ، البي�ص  غرار 

تلم�ش�ن ، بلعب��ص ، تي�رت و�شوال اإىل 
�شلف  والي�ت  على  تي�شم�شيلت وتطل 
وجنوبي والي�ت غليزان ومع�شكر االأمر 
�شي�نة  اأعوان اأعوان  جعل  الذي 
مديري�ت  مل�ش�لح  الطرق�ت الت�بعني 
على  الثلوج  الإزالة  العمومية  اال�شغ�ل 
العزلة على  وفك  الطرق�ت  م�شتوى 
اطلقت  حني  والقرى،يف  املدا�رش 

من  حملة  حملة  الط�قة  مديري�ت 
،كم�  غ�زالبوت�ن  ق�رورات  اأجل توفري 
املدنية  احلم�ية  م�ش�لح  ب��رشت 
م�ش�لح الت�ش�من  مع  ب�لتع�ون 
ب�لتكفل  والوطني للوالي�ت 
من   ، اله�شة  والطبق�ت  ب�ملت�رشدين 

احلم�ية  م�ش�لح  حدرت  اأخرى  جهة 
املدنية من احلوادث املرورية حيث 
ت�شببت  والتي  ح�دث�   15 ت�شجيل  مت 
م�شتوى  على  �شخ�ش�   15 ا�ش�بة  يف 

تلم�ش�ن ،البي�ص،�شعيدة وتي�رت .

عا�شت نهار �أم�س �ملناطق �جلبلية باله�شاب �لعليا حالة 
طو�رئ ق�شوى بفعل ت�شاقط �لثلوج �لتي  ت�شببت يف 

غلق �لطرق و�مل�شالك وحما�شرة �لعديد من �لتجمعات 
�ل�شكانية و�لبدور �لرحل يف �أقاليم ريفية ينعدم 

فيها �لغاز�لطبيعي وقلت فيها قارور�ت غاز �لبوتان 
�الأمر �لذي جعل م�شالح �حلماية �ملدنية   و�الإ�شغال 

�لعمومية تدق ناقو�س �خلطر يف حني �شكل 
�لوالة  خاليا طو�رئ من �أجل �لت�شدي ملوجة �لثلج 

�لتي �جتاحت هذه �ملناطق .

م�شتغلني جائحة كورونا بامل�شيلة

بلدية بو�سعادة ت�سن حربًا على 
البنايات الفو�سوية

حمام �ل�شلعة بامل�شيلة

�سكان قرية" القطف" يعانون 
التهمي�ش والإق�ساء

بوهر�ن وم�شرغني

التحقيق مع لعب �سابق بوهران 
نهب قطعتني اأر�سيتني 

�لبلدية
 الأمن يحقق يف مركز رعاية 

الفتيات القا�سرات 
.   فر�ر جماعي للنزيالت وفيديو تد�وله ن�شطاء �لفاي�شبوك

�شم�ل  كلم  القطف25  �شك�ن قرية  ن��شد 
بلدية حم�م ال�شلعة بوالية امل�شيلة، وايل 
الوالية وال�شلط�ت املحلية ب�رشورة النظر 
يف و�شعيتهم املعي�شية التي مل ترق حتى 
بحيث  تعبريهم،  ح�شب  ظل  منطقة  اإىل 
وعزلة  حقيقية  مع�ن�ة  يعي�شون  اأنهم 
توفري  الو�شية  اجله�ت  من  ت�مة،اآملني 
امل�ء ال�ش�لح لل�رشب، والكهرب�ء الريفية 
حم��شيلهم  ل�شقي  اآب�ر  وحفر  مل�ش�تيهم 
الفالحية، حيث اأن �شك�ن القرية يعي�شون 
والفواكه على غرار  زراعة اخل�رش  على 
وغريه�،واأكد  والزيتون  والرم�ن  اجلزر 
امل�ء  انعدام  مع  مع�ن�تهم  اأن  ال�شك�ن 
الأزيد  موا�شلة  الزالت  لل�رشب  ال�ش�لح 

جللبه  ي�شطرون  اأين  من  �شنة   13 من 
من م�ش�ف�ت بعيدة، بحيث يتج�وز �شعر 
مت�ش�ئلني  دج،   900 الواحد  ال�شهريج 
املتواجد  �شبب عدم دخول اخلزان  عن 
مبنطقتهم حيز اخلدمة،وق�ل ال�شك�ن اأن 
الريفية الزال يالزمهم،  الكهرب�ء  م�شكل 
مم� دفع املواطنني اإىل الربط الع�شوائي، 
وجلب اأ�شالك فو�شوية مب�ش�ف�ت طويلة 
احلوا�ص  جر  قرية  من  بداية  ومتب�عدة 
مب�ش�فة 1.6 كلم يف حني، اأنه ال يف�شلهم 
مرت،   200 اإال  الكهرب�ئية  االأعمدة  عن 
اآملني من ال�شلط�ت النظر لهذه املنطقة 

التي ت�شلح لكل �شيء اإال للعي�ص.
عبد�لبا�شط بديار

وهران  لوالية  ب��رشت م�ش�لح االأمن 
كرة  مع العب  معمقة  حتقيق�ت 
تبني �شلوعه  قدم  كبري من والية وهران 
يف التزوير، وا�شتعم�ل املزور وا�شتغالل 
النفود ونهب العق�ر بطريقة غري �رشعية 

على  م�شتوى والية وهران .
هذا واأ�ش�رت م�ش�در مقربة من التحقيق 
م�ش�حته  عق�ر  و�شعية  من  انطلق  الذي 
م�شتوى  مدينة  على  مربع  مرت   1200
ملتوية،حيث تبني  بطرق  وهران 
اأن �ش�حبه� العب� كبريا من والية وهران 
هذه  على  نفوذه  لل�شيطرة  ا�شتغل 
عن  ح�لي�  قيمته�  تزيد  التي  االأر�شية 

كم�  غري م�رشوعة،  ملي�ر بطريقة  ال20 
نهب  من  متكن  الالعب  اأن نف�ص  تبني 
 3000 م�ش�حته�  اأخرى  اأر�شية  قطعة 
م�رشغني بطريقة  ب�إقليم  مربع  مرت 
موظفني  تورط  تبني  ق�نونية،حيث  غري 
ال�ش�ئك  هذا امللف  يف  ومنتخبني 
الق�ش�ي�  من  العديد  قد يفتح  الذي 
امللف  وهران وهو  العق�رية مبنطقة 
بعد  قريب�  املحكمة  اإىل  �شيح�ل  الذي 
التي  التحقيق�ت الق�ش�ئية  ا�شتكم�ل 
�شي�شل �شداه� اإىل عدة م�شوؤولني �ش�مني 

�شغلوا من��شب مهمة بوالية وهران  .
حممد بن تر�ر

البليدة  بوالية  االأمن  م�ش�لح  ب��رشت 
نزيالت  تعر�ص  يف  معمقة  حتقيق�ت 
مركز رع�ية وحم�ية الفتي�ت الق��رشات 
و  ال�رشب  البليدة  اإىل  مدينة  بو�شط 
املركز  اإط�رات  اإحد  قبل  من  التعنيف 
نزيالت   10 فرار  اإىل  اأدى  الذي  االأمر 
االأ�شبوع املن�رشم  يف  ال�ش�رع خالل  اىل 
يتمكن  موؤطرو  اأن  وب�رد  قبل  مثلج  جو 
على  مبالحقتهم  والقب�ص  املركز 
االمر  وهو  ب�لقوة  وارج�عهن  بع�شهن 
ذات  داخل  حريق  اندالع  اىل  ادى  الذي 
واالأغطية  على  االأفر�شة  اأتى  املركز 
م�شدر  وح�شب  هذا   . املركز  ومعدات 
التحقيق  ب�لو�شط  ف�إن  ات�شل  امني 

الف�ي�شبوك  عرب  فيديو  خلفية  على  ج�ء 
املركز  اإحدى  نزيالت  تعر�ص  يك�شف 
اللطم  والتعذيب عن طريق  ال�رشب  اىل 
�ش�حة  داخل  ال�شعر  من  واجلر  والركل 
على  زميالته�  من  مراأى  واأم�م  املركز 
اإط�رات  من  اأنه  ي�شتبه  �شخ�ص  يد 
عملية  تعرف  �ش�رت  املوؤ�ش�شة التي 
اجل�شدي  نتيجة  التعذيب  دائمة  فرار 
والنف�شي للنزيالت على يد موؤطري هذه 
املوؤ�ش�شة ، هذا وب��رشت م�ش�لح االأمن 
ب�لفرار  الفيديو  وعالقته  التحقيق  يف 
ي�أتي  اأن  ك�د  الذي  واحلريق  اجلم�عي 

على كل اأجنحة املركز .
حممد بن تر�ر

خمت�شر�ت من م�شتغامن

الوايل ي�سدد على ا�ستكمال امل�ساريع املتاأخرة

ثلوج كثيفة طرق مقطوعة وندرة يف غاز �لبوتان

خاليا طوارئ لفك العزلة عن القرى واملدا�سر 

�ملدية

 جتند ملوجة الربد والوايل ياأمر بتجهيز احلظائر
الربد  بلدي�ت والية املدية ملوجة  �شتعد 
ال�شم�لية  اجلهة  ت�رشب  اأن  ينتظر  التي 
لتنبوؤات  االأ�شبوع وفق�  للوطن خالل هذا 
جعل  م�  وهو  اجلوية  االأر�ش�د  م�ش�لح 
امل�ش�لح  ملختلف  تربق  الوالية  و�ش�ية 
ملواجهة  جمددا  التجند  الأجل  املحلية 
من  الذي  اجلوي  اال�شطراب  هذا 
بكمي�ت  م�شحوب�  يكون  ان  املحتمل 
معتربة من الثلوج واالأمط�ر وهو م� ي�شبب 
املرتفعة. البلدي�ت  من  عدد  عزل  ع�دة 
موؤ�ش�شة  على  الق�ئمون  ك�شف  وفيم� 

ميدانية  اإجراءات  عن  ب�ملدية  نفط�ل 
ق�رورات  نق�ص  م�شكل  جت�وز  بهدف 
وب�لتحديد  الوالية  ب�إقليم  البوت�ن  غ�ز 
واجهت  التي  والن�ئية  اجلبلية  ب�لبلدي�ت 
الف�رطة  ال�شنوات  كبرية خالل  اأزمة غ�ز 
التي  امل�دة  بهذه  التمويل  نق�ص  بفعل 
را�شلت  الربد،  اأي�م  خ��شة  عنه�  بديل  ال 
روؤ�ش�ء  ب�ملدية  الوالئية  ال�شلط�ت 
بديلة  حلول  ايج�د  اأجل  من  البلدي�ت 
الق�رورات  لهذه  من خالل توفري خم�زن 
وذلك ب�شفة اإلزامية بغية توفري احتي�طي 

من هذه الق�رورات لتلبية ح�جي�ت �شك�ن 
ال�رشورة وحتديدا يف  ح�لة  البلدي�ت يف 
متت�لية  جوية  ا�شطراب�ت  مواجهة  ح�ل 
�شت�ء،  كل  املدية  والية  تعرفه  م�  وهو 
من  اجلبلية  املن�طق  اأغلب  تع�ين  حيث 
ويف  التدفئة  م�شتلزم�ت  يف  ف�دح  نق�ص 
مم�  البوت�ن  غ�ز  ق�رورات  مقدمته� 
االأخرية  هذه  اأ�شع�ر  الته�ب  يف  ت�شبب 
بع�ص  دين�ر يف   400 الـ  وجت�وزه� ح�جز 
و�شي  والعي�ش�وية  ك�حلو�شني  املن�طق 
املحجوب وبوعي�شون وبن �شك�و وغريه� 

درج�ت  تعرف  التي  البلدي�ت  اأري�ف  من 
اأعطى  اأخرى  جهة  .من  متدنية  حرارة 
تعليم�ت  مو�ص  جهيد  الوالية  وايل 
من  العمومية  االأ�شغ�ل  ملديرية  �ش�رمة 
البلدي�ت  بع�ص  والتن�شيق  التجند  اأجل 
الثقيل  العت�د  جتهيز  جم�ل  يف  اجلبلية 
وذلك  الثلوج  وك��شح�ت  اجلراف�ت  �شيم� 
املرتقبة،  اجلوية  لال�شطراب�ت  حت�شب� 
وهو م� من �ش�نه جت�وز اي ازمة يف هذا 

املج�ل.
ر. بوخدميي 

امل�شيلة  يف  امل�شوؤولني  من  الكثري  يعلم 
الذين  التالميذ  لعدد  الدقيقة  االأرق�م 
دخول  كل  خالل  مبوؤ�ش�ش�تهم  التحقوا 
املدر�شي، اإال اأن ال اأحد من هوؤالء يعرف 
من  امل�رشحني  للتالميذ  احلقيقي  العدد 
املدار�ص  وحتى  والث�نوي�ت  املتو�شط�ت 

االبتدائية.
“الو�شط”  ا�شتقته�   اإح�ش�ءات  ت�شري 
مقلق  ات�ش�ع  اإىل  مطلعة،  م�ش�در  من 
الت�رشب املدر�شي يف ك�فة  لهوة  ومتزايد 
اأ�شبحت  حيث  التعليمية،  امل�شتوي�ت 
اآالف  �شنوي�  تلفظ  الرتبوية  املوؤ�ش�ش�ت 
بكثري ط�قة  تتج�وز  اأعداد  التالميذ وهي 
هي�كل التكوين املهني ال�شتيع�بهم، فتحول 
هذا الت�رشب اإىل تر�شب اجتم�عي خطري 
اله�دفة  املح�والت  كل  اإجه��ص  اإىل  اأدى 
واأن  ال�شيم�  االأمية،  ن�شبة  من  للتخفيف 

الظ�هرة اأخذت بعدا خطريا م�ص تالميذ 
التي  املعلوم�ت  توؤكد  االبتدائي،  التعليم 
يف  تلميذ  األف  من  اأكرث  تخلي  بحوزتن�، 
الطورين عن مق�عد الدرا�شة يف املوا�شم 
الدرا�شية ل�شنوات خلت مم� يوؤكد اأن هذه 
املدر�شة  تعرفه�  ك�نت  التي  الظ�هرة، 
بُعثت  قد  اال�شتعم�ر،  عهد  يف  اجلزائرية 
عن  احلديث  من  �شنوات  بعد  جديد  من 

دميقراطية وجم�نية التعليم.
وتقدير  جرد  عملية  اإجراء  انتظ�ر  يف   
التعليم  حق  عن  احلقيقي  التخلي  حلجم 
تتوقع  تربوية  جه�ت  ف�إن  املو�شم،  لهذا 
تن�مي  منطلق  من  متزايدا،  ارتف�ع� 
ال�شنوات  خالل  تدريجي  ب�شكل  الظ�هرة 
للح�لة  امل�شتمر  الرتدي  ب�شبب  ال�ش�بقة 
منذ  للع�ئالت  واالقت�ش�دية  االإجتم�عية 
بداية الع�رشية ال�شوداء، الن�جم ب�شكل ع�م 

الع�ملني  لالأولي�ء  اجلم�عي  الت�رشيح  عن 
ت�شري  الع�م.  للقط�ع  الت�بعة  ب�ملوؤ�ش�ش�ت 
بع�ص املعطي�ت، اإىل اأن مرحلة التغيريات 
وتدهور  البالد  به�  مرت  التي  ال�شي��شية 
ف�ش�د  تراكم�ت  وكذا  االأمنية،  االأو�ش�ع 
النظ�م ال�ش�بق خلقت تذبذب� يف التخطيط 
املدر�شي اأثر �شلب� على مردودية التعليم. 
االأولي�ء  من  العديد  تخلي  ذلك،  من  اأكرث 
خ��شة  اأبن�ئهم،  تدري�ص  واجب  عن 
املتمدر�شني يف الطور االبتدائي، الذين مل 
يجدوا اإال ال�ش�رع لريمتوا يف اأح�ش�نه، وهي 
الظ�هرة التي اأ�شحت متيز الديكور الع�م 
مبقر  خ��شة   ،47 الوالية  بلدي�ت  ل�شوارع 
انت�رش االأطف�ل املت�شولون  الدوائر، حيث 
اليومية  ب�الأ�شواق  االأكي��ص  وب�عة 
وحتول  االجتم�عية  املوازين  وانقلبت 
الق��شية  الظروف  بحكم  ال�شح�ي�،  هوؤالء 

يف  الأ�رشهم  معيلني  اإىل  االأولي�ء،  وجهل 
ورغيف  حليب  كي�ص  ف�قتن�ء  مبكرة،  �شّن 
االإنف�ق  من  نظرهم،  يف  اأف�شل،  خبز 
واإعداد العدة للدخول املدر�شي املكلف.
امل�ش�كل  ج�نب  اإىل  مالحظون،  وي�شيف 
الت�أطري  نق�ص  م�شكل  هن�ك  االجتم�عية، 
الرتبوي وتذبذب و�ش�ئل النقل املدر�شي، 
التن�شيق  وغي�ب  الن�ئية  ب�ملن�طق  خ��شة 
و�شط هذه  التلميذ.  واأ�رشة  املدر�شة  بني 
الت�رشب  ظ�هرة  تن�مي  وواقع  املعطي�ت 
الغد،  رج�ل  م�شري  على  وانعك��ش�ته� 
ت�ش�ءلت م�ش�درن� عن دور امل�شوؤولني جت�ه 
هذه ال�رشيحة، خ��شة واأن مديرية الرتبية 
االأرق�م  بعيون  الظ�هرة  هذه  اإىل  تنظر 
من  املت�رشبني  لت�شطب  �شنوي�  تقّيده� 

خ�نة اهتم�م�ته�.
ب مغب�س

�ت�شاع مقلق ومتز�يد لهوة �لت�شرب �ملدر�شي بامل�شيلة

تخلي اأكرث من األف تلميذ عن الدرا�سة 

�شورية بن �شالح

24 �ساعة
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اجلوارية  الن�شاطات  اإطار   يف 
واملبادرات التح�شي�شية التوعوية، 
ورقلة  والية  اأمن  م�شالح  �شطرت 
خماطر  من  ا�شتثنائيا  خمططا 
ال�شياقة لفائدة م�شتعملي الطريق 
النارية،  الدراجات  �شواق  خا�شة 
التقليل  ال�شواق  على  مايفر�ض 
ال�شارم  واالحرتام  ال�رسعة  من 
التجمعات  داخل  املرور  لقانون 
املدار�ض  من  وبالقرب  ال�شكنية 

واملوؤ�ش�شات التعليمية.

االأكرث  الب�رسي هو  العامل   ولكون 
احلوادث  هذه  مثل  يف  ت�شببا 
ورقلة  والية  اأمن  م�شالح  تذكر 
يف  االإفراط  خطر  من  ال�شواق 
ا�شتعمال ال�رسعة والتهور املفرط 

للدراجات النارية.
خللية  بيان  اأفاد  ال�شدد  هذا  ويف 
والعالقات  واالت�شال  االعالم 
ورقلة  والية  اأمن  مبديرية  العامة 
»الو�شط  كانت قد حت�شلت يومية 
اأمن  اأن  م�شالح  »على ن�شخة منه 

�شجلت  قد  كانت  ورقلة  والية 
ال�شنة  من  نوفمرب  �شهر  خالل 
بقطاع  اجلارية   24 حادث مرور 
و  جريحا   26 منها  االخت�شا�ض 
وفاة 02 ) على منت دراجة نارية( 
دراجة   43 و�شع  اإىل  باالإ�شافة 
ملخالفة  البلدي  باملح�رس  نارية 
اأ�شحابها مواقيت احلجر ال�شحي 
اجلزي املطبق على مدينة ورقلة 
 20:00 الثامنة  ال�شاعة  من  بداية 
اخلام�شة  ال�شاعة  غاية  اإىل  م�شاء 

05:00 �شباحا من اليوم املوايل.
 اإىل جانب ذلك تذكر م�شالح اأمن 
االأخ�رس  بالرقمني  ورقلة  والية 
املو�شوعني   17 والنجدة   1548
حتت ت�رسف املواطنني على مدار 
الن�شغاالتهم  لالإ�شغاء  24�شاعة 
املتعلقة  طلباتهم  على  والرد 
املخالفات  عن  والتبليغ  بالنجدة 
الدراجات  ل�شواق  والتجاوزات 

النارية التي تزهق االأرواح.
�أحمد باحلاج 

اجلوارية  الن�شاطات  اإطار  يف 
التوعوية،  التح�شي�شية  واملبادرات 
ورقلة  والية  اأمن  م�شالح  اأطلقت 
لذوي  العاملي  اليوم  �شبيحة 
امل�شادف  اخلا�شة  االحتياجات 
للثالث من �شهر دي�شمرب من كل �شنة، 
توعوية للوقاية  حت�شي�شية  حملة 

حوادث  عن  املرتتبة  االآثار  من 
الطريق  م�شتعملي  املرور لفائدة 
و�شواق ال�شاحنات ذات الوزن الثقيل، 
الوالئية  اجلمعية  مع  بالتن�شيق 
االحتياجات  لذوي  ال�شابرينال 

اخلا�شة ورقلة.
االأكرث  هو  الب�رسي  العامل  ولكون 

تذكر  احلوادث  هذه  مثل  يف  ت�شببا 
م�شالح اأمن والية ورقلة ال�شواق من 
خطر االإفراط يف ا�شتعمال ال�رسعة 
امل�شببني يف  املفرطني  والتهور 
ال�رسيحة  لهذه  اجل�شدية  االإعاقات 
اأو  الوقوف  عدم  املجتمع،  من 
املخ�ش�شة  االأماكن  يف  التوقف 

لذوي  االأولوية  اإعطاء  الفئة،  لهذه 
االحتياجات اخلا�شة وامل�شنني عند 
الركوب.    من جهة ثانية فقد ثمن 
املبادرة  املحلي  بال�شاأن  املهتمون 
الفئة  االأوىل  بالدرجة  مت�ض  التي 

اله�شة  من املجتمع املحلي .
�أحمد باحلاج 

للطباعة  �شامي  دار  عن  �شدر 
مقرها  الكائن  والتوزيع  والن�رس 
و�شط مدينة الوادي، اإ�شدارعلمي 
عبد  املجاهد  للموؤرخ  جديد 
�رسخة  بعنوان«  ب�رس،  احلميد 
جمازر  �شهداء   _ واالأمل  احلزن 
�شهر رم�شان 1957 مبنطقة وادي 

�شوف ».
التي  املقاربة  اإطار  يف  وذلك 
واهتمامه  املوؤلف،  ينتهجها 
لالأمة  التاريخية  بالذاكرة 
اجلهادي  والتاريخ  اجلزائرية، 
عن  ف�شال  ال�شوفية،  بالبالد 
و�شري  برتاجم  املتعلقة  كتاباته 
�شهداء وجماهدي واأعيان ووجهاء 
يعد  االإ�شدار  املنطقة.  وعلماء 
الثالث من اإ�شدارات الكاتب، فيه 
علمية حمكمة يف  بطريقة  تطرق 
مع  �شوف   « اإىل  ف�شول  خم�شة 
واملقاومة  االإحتالل   - التاريخ 
الثاين  والف�شل   ،)1962-1854(
ال�شوافة  اإىل مكانة  الكتاب  تطرق 
املجيدة  التحريرية  الثورة  يف 
الف�شل  يف  اأما   ،1962  -  1954
يف  املوؤلف  ف�شل  فقد  الثالث، 
واحلرجة  الدقيقة  التفا�شيل  تلك 
اجلهاد  مراحل  من  مرحلة  يف 
املدين  التنظيم  وهي«  ال�شويف 
بوادي  التحريرية  للثورة  ال�رسي 
التفكيك  اإىل  التكوين  من  �شوف- 
اأفريل  يف  الرهيبة  واملذبحة   -

1957 املوافق الأول رم�شان 1376 
هـ وردة فعل قيادة منطقة اجلنوب 
حينها..«  يف  واحلدود  ال�رسقي 
حتدث  فقط  الرابع،  الف�شل  ،اأما 
النف�شية  احلرب  عن  الكاتب 
الفرن�شية  للمخابرات  ال�رس�شة 
لتغطية  رحيلها  بعد  االأ�شود  �شد 
منا�شلي  بحق  الرهيبة  مذابحها 
على  للثورة«،  ال�رسي  التنظيم 
اأخري  بف�شل  االإ�شدار  يختتم  اأن 
يحتوي على امللحقات واملراجع 
ل�شهداء  االإ�شمية  القوائم   -
التعذيب  اأماكن   -  1957 رم�شان 
والوثائع  وال�شور  واال�شت�شهاد 

املتعلقة باملو�شوع.
 املوؤلف عبد احلميد ب�رس مواليد 
رجال  اأحد  بالوادي،   1944 عام 
و�شيخ  االأوفياء  ال�شوفية  البالد 
البناء،  زمن  يف  الوادي  بلدية 
املدقق،  واملحامي  احلقوقي 
بعد  الذي عرف  املثابر،  الباحث 
مهام  عدة  يف  وتفوقه  اإمتامه 
اإدارية ون�شالية مبتابعته وحر�شه 
اإىل  الثوري،  املنطقة  تاريخ  على 
وتراجم  �شري  على  ال�شوء  ت�شليط 
واملجاهدين  االعيان  من  نخبة 
الف�شل  واأهل  والعلماء  وال�شهداء 
بناء  يف  �شاهموا  الذين  وال�شالح، 
تتداول  االجيال  لتبقى  �شوف، 

ماآثرهم ما بقي الليل والنهار ». 
عماره بن عبد �هلل

اأفاد بيان خللية  االعالم واالت�شال 
امن  مبديرية  العامة  والعالقات 
والية مترنا�شت كانت قد حت�شلت 
منه  ن�شخة  » على  »الو�شط  يومية 
اجلرائم  حماربة  اإطار  يف  اأنه 
تلك  ال�شيما  اأنواعها،  ب�شتى 
ال�رسعي  غري  باالجتار  املتعلقة 
العقلية  املوؤثرات  و  باملخدرات 
الكحولية  للم�رسوبات  باالإ�شافة 
والية  اأمن  م�شالح  متكنت 
نوفمرب  �شهر  خالل  مترنا�شت 
2020 مبعاجلة عدة ق�شايا متعلقة 
باالجتار غري امل�رسوع باملخدرات 
واملوؤثرات العقلية احليازة الرتويج 
هذه  اأ�شفرت  حيث  واال�شتهالك 
العمليات على  توقيف 22 �شخ�شا 
ذكر  ترتاوح  جن�ض  من  متورطا 
 45 اىل  بني( 19  ما  اأعمارهم 
كلغ   03 يقارب  ما  �شنة ) وحجز 
غرام   25.6 البانغو،  خمدر  من 
من الكيف معالج، 0.45 من خمدر 
مهلو�شا،  قر�شا   172 الهريوين، 
امل�رسوبات  من  وحدة   29810
التايل  النحو  على  كانت  الكحولية 
االحجام  خمتلفة  16800وحدة   :

اأمن  طرف  من  حجزت  االنواع  و 
نقل  ق�شية  عن  �شالح  عني  دائرة 
البيع  ق�شد  الكحولية  امل�رسوبات 
دون رخ�شة  و 13010 وحدات مت 
حجزها من طرف فرقة مكافحة 
الوالئية  بامل�شلحة  املخدرات 
بيع  ق�شية  عن  الق�شائية  لل�رسطة 
امل�رسوبات الكحولية دون رخ�شة 

.
وح�شبما اأفادت به م�شادر مطلعة 
النوعية  االأمنية  العمليات  فان 
املن�رسم  ال�شهر  خالل  املنجزة 
ال�شارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
لالأمن  العامة  املديرية  ملخطط 
الوطني الهادف لتج�شيد تعليمات 
احتالل امليدان بهدف  تطويق بوؤر 
االجرام ب�شتى انواعها واأ�شكالها .

ويف �شياق مت�شل فقد ثمن ممثلي 
اجلمعيات املحلية الفاعلة بوالية 
املجهودات  احلدودية  مترنا�شت 
اجلبارة املبذولة من طرف م�شالح 
املمتلكات  حلماية   الوالية  امن 

العامة واخلا�شة .
�أحمد باحلاج

24 حادث مرور خلف 26 جريح وقتيلني خالل نوفمرب 

�ليوم �لعاملي لذوي �الحتياجات �خلا�صة 

يوؤرخ ملجازر �صهر رم�صان 1957

�أمن مترن��صت خالل �صهر نوفمرب 

حملة حت�سي�سية لأمن ورقلة  لفائدة �سائقي الدراجات النارية

حملة حت�سي�سية لأمن ورقلة مبنا�سبة 

الذاكرة التاريخية بالوادي
 تتعزز باإ�سدار جديد 

�سبط  03 كلغ من املخدرات 
ت�صديد فو�تريها مرهون بتنظيف ور�صات �لعمل 

وايل ورقلة ي�سدد اللهجة مع املقاولت 
 قام و�يل والية ورقلة �أبوبكر �ل�صديق  بو�صتة ، خالل �الأ�صبوع �لفارط مبعاينة ميد�نية 
لعدد من �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية و�مل�صاريع �حليوية حيث وقف على �لنقائ�ص خا�صة ما تعلق 

بالعمليات �ملوجودة يف طور �الإجناز �أين وجه تعليمات �صارمة لالأدو�ت �لرقابية على 
�ملوؤ�ص�صات �ملقاوالتية �ملكلفة باالإجناز.

�أحمد باحلاج

ورقلة  والية  وايل  لديوان  بيان  اأفاد 
، كانت قد حت�شلت يومية »الو�شط 
امل�شوؤول  اأن  منه  ن�شخة  »على 
اأبوبكر  التنفيذية  الهيئة  على  االول 
ال�شديق بو�شتة قام مبعاينة ميدانية 
بزيارة  ا�شتهلها  اأين  ورقلة،  ملدينة 
ال�شيخ  عطاب  االإبتدائية  املدر�شة 
وقف  كما  �شا�شي،  بن  �شيدي  بالة 
حي  مدينة  حماية  م�رسوع  وعاين  

الن�رس من خطر الفي�شانات.
من جهة ثانية كانت املحطة  الثالثة 
معاينة  هي  بورقلة  االأول  للرجل 
م�رسوع اجناز خزان مائي 1000 م3 
معاينة  اي�شا  كما مت  بحي احلدب، 
احلدب  حي  االألبياين  البئر  م�رسوع 
ورقلة ، وكذا معاينة م�رسوع اجناز 
�شيدي  بحي  م3   1000 مائي  خزان 

بن �شا�شي.
بيان  افاد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
خالل  اأنه   ، بورقلة  الوالية  م�شالح 
ا�شدى  امل�شاريع  لهاته  املعاينة 
�شارمة  تعليمات  الوالية  وايل 
ومقاوالت  امل�شاريع  الأ�شحاب 
االجناز بخ�شو�ض تنظيف الور�شات 
واإعادة  االأ�شغال  من  االنتهاء  بعد 

كما  االأ�شلية،  و�شعيتها  اىل  احلالة 
امر بعدم ت�شديد فواتري املقاوالت 
الور�شة من  تنظيف  التاأكد من  بعد 
عن  اخلا�شة  التقنية  اللجنة  طرف 

طريق حم�رس.
ومعلوم اأن زيارات امليدانية املكثفة 
اإطار  يف  تندرج  ورقلة  والية  لوايل 
اجلمهورية  رئي�ض  تعليمات  تطبيق 
خالل  اجلمهورية  لوالة  املوجهة 
القا�شية  باحلكومة  االأخري  لقائهم 
واال�شتماع  للميدان   بالنزول 

االجتماعية  اجلبهة  الن�شغاالت 
بتطبيق  بها  التكفل  خلف  وال�شعي 
واالإمكانات  االولويات  ح�شب  مبداأ 
املتاحة بهدف اإحتواء غليان اجلبهة 
املتم�شكة  املحلية  االجتماعية 
حقيقية  اإرادة  توفر  ب�رسورة 
ل�شكان  لتح�شني امل�شتوى املعي�شي 
بالعا�شمة  املعروفة  ورقلة   والية 

املركزية للجنوب ال�رسقي .
جدير بالذكر فقد جدد �شكان قرى 
والية ورقلة املعروفة مبناطق الظل 

على غرار برحمون بدائرة الطيبات 
والطيبني  ال�شقة   ، الهي�شة  بور   ،
النائية  املناطق  من  وغريها 
ورقلة  لوايل  املتكررة  نداءاتها 
للوقوف  للميدان  النزول  ب�رسورة 
على اأمهات امل�شاكل التي يتخبطون 
فيها ل�شنوات طويلة بغية البحث عن 
دائرة  من  الإخراجهم  حلول جذرية 
العزلة واحلرمان بقطاعات ال�شحة 
، الرتبية و االأ�شغال العمومية ا�شافة 

لقطاع ال�شباب والريا�شة .

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

�ض ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000.00 د ج 
العنوان
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حياة املجاهد الكامل ن�سر اهلل 
مولد الكامل ن�شر اهلل ون�شاأته 

الكامل  اهلل  ن�رص  ولد   
املدعو »اإبراهيم« يوم 01 جويلية 
التابع  تروبية  دوار  يف  1927م 
لبلدية بئر مقدم دائرة احلمامات 
والية تب�سة حاليا، والده هو اأحمد 
بنت  نايل  اأم  هي  واأمه  علي  بن 
من  تتكون  اأ�رصة  يف  ولد  حممد، 
الغوار،  حممد،  وهم  اأ�سقاء   03
هن:  �سقيقات  و03  م�سعود، 

�سهيبة، بية، عائ�سة.  
اأحمد  والده  كان   
حيث  الفالحة  ميتهن  اهلل  ن�رص 
ميتلك قطعة اأر�ض كبرية، ويربي 
تعدادها  و�سل  حيث  املا�سية 
اإىل 100 راأ�ض غنم باالإ�سافة اإىل 
املاعز واالإبل، ووالدته كانت ربة 
اأبنائها  رعاية  على  حتر�ض  بيت 
وتن�سئتهم تن�سئة اجتماعية قومية 

و�سليمة. 
ن�رص  الكامل  ينحدر   
بن  اهلل  عبد  بن  اأحمد  بن  اهلل 
براهيم  والد  ع�سرية  من  بلقا�سم 
تتفرع  التي  حمبوب  والد  م�ستة 
من الربار�سة، اإحدى بطون قبيلة 
يعد  التي  القبيلة  هذه  اللمام�سة، 
عودا  النا�ض  اأ�رص�ض  من  اأبناوؤها 

واأ�سدهم مرا�سا. 
ن�رص  الكامل  ن�ساأ   
الذي  تروبية  دوار  و�سط  يف  اهلل 
يحيط به �رصديا�ض �سماال، وجبل 
ال�رصقي،  اجلنوب  من  القعقاع 
اأخذ  وقد  غربا،  م�سنتل  و�سهل 
الواقعة  تروبية  عني  من  ت�سميته 
�سمال �رصق بئر مقدم، هذه العني 
الذي تنبع من جوف جبل تروبية، 
لتن�رص االخ�رصار يف ال�سهل الواقع 
اأ�سفلها، حيث ي�ستغل ال�سكان مياه 
عني تروبية الأجل ال�رصب و�سقاية 
ما�سيتهم، ويف �سنة 1934م حولت 
الفرن�سية  اال�ستعمارية  ال�سلطات 
لت�سجيل  اإداري  مركز  اإىل  تروبية 

احلالة املدنية ل�سكان الدوار.
اأفريل   03 يوم  يف   
ن�رص  الكامل  والد  توفى  1929م 
من  يبلغ  ر�سيع  طفل  وتركته  اهلل 
والدته  فتزوجت  �سنتني،  العمر 
بن  عمار  عمه  بابن  ذلك  بعد 

تكفل  حيث  اهلل،  عبد  بن  الغوار 
لهم  اأحمد ن�رص اهلل، ووفر  باأبناء 
فقدان  وعو�سهم  التامة  الرعاية 

والدهم. 
االأ�رصة  هذه  كنف  يف   
التي كانت تقيم يف خيمة م�سنوع 
اإذن  ون�ساأ  تربى  ال�سعر،  من 
كانت  حيث  اهلل،  ن�رص  الكامل 

دوار  من  تتنقل  اأ�رصته 
تروبية اإىل نقرين لتق�سي 
بحثا  ال�ستاء  ف�سل  فيه 
وهي  والدفء  الكالأ  عن 
عند  تعرف  التي  الرحلة 
با�سم  اللمام�سة  قبيلة 
وال�سيف،  ال�ستاء  رحلة 
تعود  الربيع  ف�سل  ويف 
اأن  بعد  تروبية  دوار  اإىل 
فت�ستقر  املناخ  يتح�سن 
ملو�سم  وتتهياأ  االأ�رصة 
وال�سعري  القمح  ح�ساد 
مثلما جرت عليه العادة. 

تعليمه، مهنته، 
وزواجه 

الكامل  تلقى   
ن�رص اهلل تعليما على يدي ال�سيخ 
املالكي �سعبور حيث كان يذهب 
اهلل،  ن�رص  الفازع  اأترابه:  رفقة 
اأحمد بن عمار، م�سعود وغريهم، 
حيث تعلم الكتابة وحفظ جزء من 
ن�رص  الكامل  وامتهن  القراآن،  
املا�سية،  وتربية  الفالحة  اهلل 
حيث يقول يف هذا ال�سدد: »كنت 
ال�سعري والقمح قبل  امتهن در�ض 
كثريا  وعمل  التحريرية«،  الثورة 
االأمالك  على  املحافظة  على 
وا�ستغالل  والده،  تركها  التي 
التي  اخل�سبة  ال�سا�سعة  االأر�ض 
اإخوته  مع  تروبية  �سهل  يف  متتد 

الإعالة اأ�رصتهم.  
ن�رص  الكامل  كان   
غبار،  له  ي�سق  ال  فار�سا  اهلل 
وع�سقها  الفرو�سية  اأحب  حيث 
لوفاته، فكان يركب اخليل ويلعب 
بالبارود، وا�ستهر يف دوار تروبية 
وكل املناطق املجاورة لها، فكان 
يف  تقام  التي  االأفراح  يح�رص 
باطالق  تتميز  والتي  الدواوير 
باخليل،  واللعب  بكثافة  البارود 

�سيد  يهوى  ماهرا  �سيادا  وكان 
االأرانب من �سهوة ح�سانه، فكان 
هذه  وا�ستخدم  مهارا،  قنا�سا 
التحريرية  الثورة  اإبان  املهارة 

املظفرة. 
ن�رص  الكامل  تزوج   
اهلل من اإمرتني هما البي�سة ابنت 
والتي  1946م،  �سنة  بلقا�سم  عمه 

علجية،  الدين،  بدر  له:  اأجنبت 
وتوزر، وزوجته الثانية هي مربوكة 
اجلن�سية  حتمل  التي  ق�سوي 
�سنة  تزوجها  حيث  التون�سية، 
حتت  عليها  عقده  وكتب  1958م 
الوطني،  التحرير  جبهة  اإ�رصاف 
عبد  الزهرة،  له:  اأجنبت  والتي 

الغاين، عبد احلكيم، في�سل. 
ن�شاطه قبل التحاقه ب�شفوف 

الثورة التحريرية 

قبل اأن يلتحق الكامل   
ن�رص اهلل ب�سفوف جي�ض التحرير 
الوطني بناحية تب�سة، كان ع�سوا 
فعاال يف جمعية العلماء امل�سلمني 
جانب  اإىل  ون�سط  اجلزائريني 
ميزاب،  اأحمد  بولكرم،  اإبراهيم 
وعابر حممد بن رجب، ودربا�سي 
وتقدميها  التربعات  جمع  يف 
بها  تبني  كانت  التي  للجمعية 
بني  الوعي  وتن�رص  املدار�ض 

�سكان املنطقة. 
ن�رص  الكامل  تاأثر   
عابر،  بن رجب  كثري مبحمد  اهلل 

حيث بث فيه حب الوطن والذود 
يف  اجلهاد  رغبة  فيه  وزرع  عنه، 
�سبيل اهلل، حيث كان الكامل كثريا 
املنطقة  مبجاهدي  االت�سال 
رجب  بن  مبحمد  وخا�سة 
على  احل�سول  اأجل  من  عابر 
التي  والتطورات  االأخبار  اأخر 
ي�سهدها امليدان، ومعرفة الو�سع 
تعي�سه  الذي  الدقيق 
تقدمي  والأجل  املنطقة، 
حالة  يف  امل�ساعدة  يد 

اقت�سى االأمر ذلك.
�شفر الكامل ن�شر اهلل 

جللب ال�شالح من 
القطر التون�شي  

يف يوم 17 اأوت 1954م   
اهلل  ن�رص  الكامل  كان 
وال�سعري  القمح  يدر�ض 
وقدم اإليه حممد بن رجب 
و�سعد بن الربعي، وطلبوا 
فجهز  يرافقهم،  اأن  منه 
ح�سانه  وركب  نف�سه 
القطر  اإىل  وتوجهوا 
الليلة  فاأم�سوا  التون�سي، 
و�سلوا  حيث  ال�سري  يف 
مع طلوع الفجر اإىل الذكارة التي 
حيث  االأبي�ض،  املاء  جنوب  تقع 
عر�ض  من  الرجال  اأحد  بيت  بلغ 
يعد  والذي  عبيد  �سيدي  اأوالد 
رجب،  بن  حممد  اأ�سدقاء  من 
واأح�سن  خيمته  يف  فا�ستقبلهم 

�سيافتهم.
توجهوا  املغرب  حلول  وبعد 
وهناك  التون�سي،  القطر  اإىل 
الريف  يف  يقيم  ب�سخ�ض  التقوا 
اأحد  عن  بن رجب  و�ساأله حممد 
مكانه  عن  فلدهم  اأ�سدقائه، 
والذي كان يبعد بحوايل ثالث كلم 
ملدة  عنده  فاأقاموا  املوقع،  عن 
االأخرية  الليلة  ويف  ليال  خم�ض 
التون�سي  املجاهد  جاءهم 
ومعه  ل�سود  ال�سا�سي  املدعو 
عليهم  و�سلم  تون�سيون،  جنود 
»لقد  رجب:  بن  ملحمد  وقال 

جلبت لك اأمانتك«.
فرد عليه حممد بن رجب 
بقوله: كم قطعة جلبت؟

بقوله:  ل�سود  ال�سا�سي  فاأجابه 

موزعة  �سالح  قطعة   27 »جلبت 
هذا  وكان  غراير،  ثالث  على 
لال�ستعمال،  مهياأ  غري  ال�سالح 
وتوجهوا  اجلزائر،  اإىل  عادوا  ثم 
اإىل الذكارة، واأقاموا عند �سديق 
عابر حممد بن رجب، بعد حلول 
عند  »العنبة«  اإىل  توجهوا  الليل 
ينحدر  الذي  مو�سى  �سعدي 
فاأح�سن  �سعد،  اأوالد  عر�ض  من 
�سيافتهم، وبعد ذلك توجهوا اإىل 
القعقاع  ب�سواحي  ال�سن«  »جبل 
حيث يوجد بيت ح�سني معمري، 
الإ�سالحه  ال�سالح  عنده  وو�سع 

وعادوا اإىل ديارهم بعد ذلك. 

وفاة ال�شاب حممد جدواين 
وتداعياتها

بعد اأن حت�سل ح�سني   
التي  ال�سالح  قطع  على  معمري 
تون�ض،  من  املجموعة  جلبتها 
كان  الأنه  اإ�سالحها  عملية  با�رص 
الليلة  ويف  احلرفة،  هذه  ميتهن 
حممد  ال�ساب  فيها  توفى  التي 
معمري  ح�سني  �سهر  جدواين 
فيزي  بندقية  حمل  وم�ساعده 
)ثموين(  ال�سنع  اأمريكية  قارة 
قدره  لكن  بعد  اإ�سالحها  يتم  مل 
�سبقه فخرجت طلقة باخلطاأ من 
فوهة اأنهت حياة حممد جدواين، 
عابر  اإىل  معمري  ح�سن  فتوجه 
برتوبية  القاطن  رجب  بن  حممد 
معا  وتوجها  ح�سل،  مبا  واأخربه 
ويف  معمري،  ح�سني  منزل  اإىل 
اجلندرمة  اأفراد  قدم  ال�سباح 
وقاموا  الفرن�سية  اال�ستعمارية 
بتفتي�ض املنزل، واعتقلوا كل من: 
ومعمري  عابر  رجب  بن  حممد 
وبقى  ال�سادق،  ومعمري  ح�سني 
على  �سهر  ملدة  معمري  ح�سني 
رجب  بن  وحممد  التحقيق  ذمة 
عابر ملدة ثالثة اأو اأكرث، وت�سببت 
التحاق  عدم  يف  احلادثة  هذه 
جي�ض  ب�سفوف  اهلل  ن�رص  الكامل 
التحرير الوطني يف االأيام االأوىل 
حيث  التحريرية،  الثورة  الندالع 
رجب  بن  حممد  يف  ينتظر  كان 
عابر لي�سلم له قطعة �سالح حربي 
من  جلبها  مت  التي  القطع  من 

القطر التون�سي.

بقلم فرحاين طارق عزيز 

يف هذا العدد من جريدة 
الو�شط، �شنتطرق اإىل 

حياة واحد من قادة جي�ش 
التحرير الوطني مبنطقة 

تب�شة، جماهد ترك ب�شمة 
يف �شجل اجلهاد باملنطقة 

ومقارعة الوحدات الع�شكرية 
الفرن�شية، بعد ان�شمامه اإىل 
جمموعة الفدائيني بتب�شة، 

ثم التحاق ب�شفوف جي�ش 
التحرير الوطني وم�شاركته 
يف كربيات املعارك احلربية 
التي �شهدتها املنطقة، وبذل 

ق�شارى جهده لي�شاهم يف 
حترير اجلزائر من براثن 
االحتالل الفرن�شي، اإنه 

الكامل ن�شر اهلل املدعو الكامل 
الرباهمي، والذي �شنتعرف 

عليه اأكرث عرب �شفحات 
اجلريدة. 

اجلزء 01 

موقف

عن العتذار الفرن�سي الذي ل ياأتي؟؟
داعي  ال  ب�رصاحة.. 
نطالب  اأن  لالنتظار،وبدل 
الغا�سم  الظامل  امل�ستعمر 
نتحرك  اأن  علينا  باالعتذار 
وفاء  فيه  عمل  كل  وتنجز 
ق�سيدة  هنا  ،ونتذكر  لل�سهداء 
العيد ال خليفة  ال�ساعر حممد 
عن ال�سهداء،حيث طالب بالوفاء 
معامل  ببناء  االكتفاء  بدل  لهم 
الفولكلوري  لالحتفال  �سخرية 

يف املنا�سبات الوطنية.
و من جهة اأخرى..يف امل�ستقبل 
حني..�ستتوا�سل  كل  ويف 

الفرن�سية  ال�سيا�سية  الهجمات 
ذلك  يف  غرابة  واالأوروبية،وال 
غريه  حدبة  يرى  اجلمل  الأن 
من اجلمال وال يرى حدبته كما 
يقول املثل ال�سعبي،وقد تنا�ست 
تركت  كيف  اأوروبا  جتاهلت  اأو 
اإيطاليا لوحدها يف بدايات زمن 
كورونا،بل �سارعت دول االحتاد 
لغلق حدودها،و حينها �ساعدت 
من  اأمكن  مبا  اإيطاليا  اجلزائر 
دعم طبي،وفق االإمكانات،وهنا 
يف  االإيطاليون  كان  اإن  اأت�ساءل 
�ساهموا  قد  االأوروبي  الربملان 

واإعداد  واالنتخاب  التهجم  يف 
ال�ساأن  يف  التدخل  وثيقة 

الداخلي اجلزائري??
درا�سات  بت�سجيع  اأطالب  اإين 
يف  ا�ستعمارية  املابعد 
يف  الباحثني  اجلزائر،ودعم 
لف�ساءات  وتقدميهم  املجال 
هذا  والنقا�ض،الأن  التحليل 
الزمن هو زمن عودة اال�ستعمار 
باأدوات  ،والعوملة  الوباء  زمن 
على  االعتماد  ناعمة،فيها 
والثقافة،وعلينا  االت�سال 
الفكرية  اجلوانب  نعرف  اأن 

والنف�سية للغرب اال�ستعماري،يف 
به  اجلهل  معنا،الأن  تفاعله 
من  �سيحطمنا،و�سيجعل 
خطابنا خطابا حما�سيا عاطفيا 
يجدي،ومن  ال  فقط.وهذا 
فرن�سا  من  نحتاج  ال  هنا 
�رصفاء  لنكن  العتذارها،ولكن 
واأفعالنا  اأقوالنا  يف  نوفمربيني، 
�سهدائنا  قلوب  لنب�ض  ولن�سمع 

،بالوفاء لهم.

اأخريا ....
الوفاء ،الوفاء..بالعمل واحلركة 

�رصقة  الفعالة،وعدم  الوطنية 
الوفاء  ووجوب  ال�سعب،  اأموال 
توفر  ا�ستثمارية  مب�ساريع 
بتوزيع  ال�سغل،الوفاء  منا�سب 
لل�سكن  م�سبوه  غري  عادل 
بالنظر يف  االجتماعي...الوفاء 
املاء  يف  املواطن  ان�سغاالت 
،من  وال�سحة  والكهرباء  والغاز 
بتحويل  باخت�سار  نفاق،و  دون 
ولي�ض  الواقع  يف  جلنة  اجلزائر 

يف اخليال؟؟!!
اأهله  الوطن..وفق  اللهم احفظ 

للوفاء لل�سهداء.

بقلم د-وليد بوعديلة
مرة اأخرى ..ت�شر 

فرن�شيا الر�شمية على 
عدم االعتذار من 

اجلزائريني،عن ممار�شاتها 
اال�شتعمارية،وهذه املرة 

يف خرجة اإعالمية للرئي�ش 
الفرن�شي ماكرون،لكن 

ال�شوؤال :هل يبقى 
اجلزائريون يف انتظار 

االعتذار؟؟
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 وقاب قو�صنيـ  �أقل درجة �أو �أ�صغر من �أن 
يحافظو� على كر�ماتهم ،بل يعيدون �إلينا 
�ملثقف  ثقافة  مبا�رشة  غري  بطر�ئق  و 
و�ل�صلطان �إىل �ل�صاحة من جديد ،�صو�ء 

كان وزير� �أو هيئة �أو دولة.
�أن  هي  للغالبية  بالن�صبة  �لعاملية  لأن 
كو�حدة  ،خا�صة  بعالمة م�صجلة  تت�صبث 
ع�رش�ت  ت�صاهيها  ل  �لتي  نوبل  مثل 
من  كثري  طرف  من  �ملعلنة  �جلو�ئز 
�أو  �حلكومية  �صو�ء  �لعربية،  �لدو�ئر 
علم  علمهم  من  �لرغم  �خلا�صة،على 
�ملحيطة  �ل�صبهات  حجم  مدى  �ليقني 
�مل�صتعملة  و�ملعايري  �جلائزة  بهذه 

يها ومانحيها. لإر�صاء م�صريرّ
و�لر�صائل  �لرو�يات  �أن  يعرفون   ل  فهم 
هي  للرت�صح  تُقبل  �لتي  و�لخرت�عات 
تلك �لتي ل تقدم طرحا ن�صاليا ملاآ�صي 
�ل�صيا�صي   �لطابع  عليها  ويغلب  �إن�صانية 
�لُطغمة  ،لأن  �لإن�صاين  ،�أو حتى  نوعا ما 
�ل�صهيونية غري ر��صية عنها بالتمام وغري 
وبروتوكولتها،  �أجند�تها  يف  مدرجة 
قيرّما  تطرح  �أعمال  تقدمي  وجب  لذلك 

�ملد،�ملح�صن  بذلك  للتب�صري  م�صافة 
قدمية.بدء  تاريخية  مبطالب  و�مل�صان 
�لقد�س  تهويد  �إىل  �صليمان  هيكل  من 

و�ليوم �ملوعود ؟�
بهذ�  و�لكتاب  �لأدباء  مع�رش  يعلم  �أل 
�أمامنا  ميثلون  هم  �أم  �لو��صع  �لف�صاء 
�أذقان  �أدو�ر� مزيفة، ي�صحكون بها على 
�جلميع وما هم بذلك يف �لأ�صل �إمنا هم 

ي�صحكون على �أنف�صهم ؟�
يحدث  ول  يحدث  لن  �أنه  وح�صبنا 
�أن  �لأيام  من  يوم  يف  ت�صمع  �أن  �أبد�، 
هذه  ينال  �صوف  مثال،  فل�صطينيا  �أديبا 
�صاكلة  على  كان  �إذ�  �إل  �جلائزة،�للهم 
للتوقيع على  �أنامله  زعيم �صيا�صي جرته 
معاهد�ت وبنود �صالم مع �لإ�رش�ئيليني.

كما �صبق و�أن حدث؟�
�صحيفة  على  عمار  �أبو  يوقع  مل  فلو 
�أو�صلو  1993ما كان لأحد �أن يلتفت لهذ� 
�صخ�صية  ويعتربه  �ملخ�رشم؟�  �ل�صيا�صي 
عاملية �صنعت �حلدث �لإعالمي و�أ�صبح 

بني ع�صية و�صحاها مادة �إعالمية 
ما  عربيا  �أديبا  �أن  ،ولنتخيل  خ�صبة 

نف�س  ونحا  �ل�صيء  نف�س  فعل  قد  كان 
�لطرح  نف�س  �أعماله  وحملت  �ملنحى، 

فقد كان مبكان �أن يحدث ذلك؟�
ملاذ� �إذ� كل هذ� �لوهم �ملحيط بهوؤلء 
�أنف�صهم  روؤية  يحبذون  ل  ممن  و�أولئك. 
�أن  يقينهم  �لرغم.من  على  �لد�خل  من 
و��صحة  �خلارجي  �لف�صاء  يف  �ل�صم�س 
و�حلقيقة   ، كثيفة  �صحب  �ملعامل،بال 
�أو  فل�صفات  �إىل  حتتاج  ول  نا�صعة 
ع�صاق  جيد�  يدركون  م�صافة.  تاآويالت 
هذه �جلائزة باأن �لعامل �جلديد ن�صاأ على 
نظريتني ل ثالث لهما )�ملال و�لأعمال( 
و�أن من يتحكم يف �صريهما �حل�صن معلوم 
للعيان .لكنهم ي�رشون على �لختباء ور�ء 
خمتلف �ل�صتائر،تيمنا بنكتة �أن �ملغلوب 
مع  و�أنهم   �لغالب  بتتبع  د�ئما  مولع 
بلون  مطليا  كان حمار�  ولو  حتى  �لقوي 
�إىل  نف�صه(  �لذهب  من  هو  �لذهب)�أو 
مقارعة  عن  عجزهم  مدى  �أبانو�  هنا 

وم�صاهاة �لآخر.
ل�صعب  �لتزكية  حمفوظ  جنيب  يعط  �أمل 
�هلل �ملختار يف رو�يته �حلائزة على نوبل 

ـ �أولد حارتناـ
من�صفا  �لرو�ية  بطل  �جلبالوي  �أكان 
هم  �صام  �أبناء  باأن  �أقر  حني  وعادل 
�لأولد....  باقي  عن  و�لأخيار  �ل�صفوة 
رو�يته  يف  ج�صد  حمفوظ  جنيب  و�أن 
تعامل  �لذي  باهلل  و�لعياذ  �جلبار  �لو�حد 
�إن  ثم    . و��صحة  مبفا�صلة  �لأنبياء  مع 
�لرحمن  عبد  �أو  �صالح  كالطيب  و�حد� 
�أو حممود دروي�س  قطعيا �صوف  منيف 
لأنهم  �أبد�..ل  �جلائزة  هذه  ينالو�  لن 
تزكي  ن�صو�صهم  لأن  ولكن  �لنتاج  قليلو 
و�لأ�صت�رش�ق  �لغرب  وتنتقد  �لعروبة 
تد�فع  بل   .. �لغا�صم...وتعربرّ �لظامل 
�ملتحكمة  �لع�صب  هذه  �صحايا   عن 
به  �لقر�ر  و�صناعة  �لعامل  ت�صيري  يف 
�أر�د  من  �إل  و��صحة  �لفكرة  .....وهنا 
�لتعمد...               و�لكذب على �لنف�س 
؟� فعلى �أولئك وهوؤلء �أن ي�صمتو� �أف�صل 
مغ�صو�صة  بطموحات  �لتفوه  من  و�أح�صن 
�أديب  �أي  عن  �لأو�صاط  هذه  ر�صا  .لأن 
�رشوط  على  �لإم�صاء  .ي�صبقه  عربي 

م�صبقة...ل بد و�أن ترتجمها �أعماله.

ل  خمتلف  طفل  ح�صاين  ياني�س 
يتحدث ل ي�صتكي ل يقول �أمي �أو �أبي 
يتحدث  هو  و  �لأوىل  �صنو�ته  عا�س 
بقلبه ل ل�صانه من عائلة طيبة ب�صيطة 
�صهر  من  �لفاحت  �أن  يدرك  يكن  مل 
دي�صمرب �صيكون يوما �صوؤما عليه ،مل 
يكن يدرك �أن �لفاحت من �صهر دي�صمرب 
�صيكون يوم قطافه ،مل يكن يدرك �أن 
�لفاحت من �صهر دي�صمرب يوم �لذهاب 

دون عودة 
بارد�  يوما  دي�صمرب  من  �لفاحت  كان 
�للذين  �ل�صاديني  قلوب  كربودة 
يتلذذون بروؤية حرقة �لمهات و هن 
كان  خرب  يف  �أكبادهن  فلذ�ت  يرين 
من  كغريه  ح�صاين  ياني�س  مات  ،نعم 
غريو�  �ملرة  هذه  �لطيبة  �ملالءمة 
�صيناريو �لنهاية فو�صعوه يف بئر عميق 
عميق  بئر  بال�صتيكية  �أكيا�س  عو�س 
�مل�صيبة  خلفته  �لذي  �جلرح  كعمق 

لدى �أمه و �أبيه و �أهله و خالنه 
�أ�صبح  �جلز�ئري  جمتمعنا  يف  �ليوم 
من�صوب �جلر�ئم يف تفاقم طغى على 
ليتغري مفهومها  للفرد  �لعادية  �حلياة 
�ملخيف  و  �ملعقد  �ىل  �لب�صيط  من 
عن  يوميا  ن�صمع  نحن  ،و  ل  كيف 
عمرها  عن  �لنظر  بغد  تزهق  �أرو�ح 
و  �لنف�صية  حالتها  و  م�صتو�ها  و 
فمنجل  �لقت�صادية  و  �لجتماعية 

�لأرو�ح يح�صد �لكم ل �لكيف .
�ليوم قد نعتربها  �لنف�صية  فالأ�صباب 
من  �أن  يرى  فالكل  �لريادة  يف  �ليوم 
يقوم بقتل طفل بريء بطريقة �صنيعة 
لي�س من طينة  ،و  �لطبيعة  خارج عن 
�لب�رش " يف قلوبهم مر�س فز�دهم �هلل 

مر�صا "" 

،و  �ل�صاديون  هم  هوؤلء  نعم   
�لب�صيكوباتيون فالتف�صري �لنف�صي لهذه 
و  �خللل  على  �أ�صا�صا  يقوم  �لظاهرة 
�ل�صطر�ب يف �لتكوين �لنف�صي حيث 
يقع �لفاعل حتت �صغوطات نف�صية و 
�نفعالت �أو رمبا �أمر��س نف�صية فكل 
فعل �إجر�مي ح�صب علماء علم �لنف�س 

ما هو �إل دللة ،و تعبري عن �رش�عات 
�جلرمية  �إىل  �صاحبها  تدفع  ن�صبية 

خا�صة �لدو�فع �لال�صعورية .
و يف جرمية �ختطاف �لطفال تتدخل 
�لدو�فع  منها  �لدو�فع  من  جمموعة 
�ل�صابة  �إىل  توؤدي  �لتي  �جلن�صية 
تتحول  ،و  �ل�صخ�صية  يف  با�صطر�ب 
�لتعبري  عن  �لعجز  حالة  نز�ع يف  �إىل 
عنها خ�صو�صا مع �صيطرة �لذ�ت �لتي 

تخ�صع ملبد�أ �للذة و �لعجز. 
تكمن  �جتماعية  �أخرى  �أ�صباب  و 
ينمو  فعندما  �ملجتمع  �نحالل  يف 
�صخ�س يف بيئة ميزها �لعنف و عدم 
يكون مهياأ لكت�صاب  �لنف�صي  �لتو�زن 
كالعدو�ن  �جتماعية  غري  �صلوكيات 
�ملفرطة  �حل�صا�صية  و  �لتع�صب  و 
ما  غالبا  فهم  لالإحباط 
�ملخدر�ت  يتعاطون 
مما  �خلمر  �رشب  و 
على  يعتدون  يجعلهم 

�أقرب �لنا�س �ليهم 
�جلن�صية  �حليو�نات  و 
متابعة  على  كربت  �لتي 
دون  �لإباحية  �ملو�قع 
�صن  يف  �لأ�رشة  رقابة 
رفاق  �أي�صا  و  مبكرة 
بالذ�ت  هوؤلء  �ل�صوء 
جن�صي  بفر�غ  يكربون 
�أول  يف  ي�صبعونه  رهيب 
�ملنال  �صهلة  حمطة 
�حلظ  فل�صوء  ت�صادفهم 
�لغنيمة  هم  �لطفال 

�صهلة �ل�صيد 
مت  طفل  من  فكم 
من  قتله  و  �غت�صابه 
�حلقيقة  يف  جن�صية  حيو�نات  طرف 
مل �أجد م�صطلحات مالئمة يف و�صف 
بالب�رش  نعتها  يعترب  �لتي  �لفئة  هذه 
�أننا  ت�صدقو�  لن  رمبا  �رشعا  حر�م 
�لن يف زمن قد يكرهك �حدهم دون 
�ي �صبب مقنع رمبا كل ما هنالك �نك 
�صيحرق  ؟؟  �ذ�  �صيفعل  فماذ�  ناجح 
يوجد  هل  و  متلك  ما  باأغلى  قلبك 
نعم  غال  �ل�صنى  و  �ل�صنى  من  �أغلى 

نف�س  لغاية يف  يقتله  و  �بنك  يخطف 
يعقوب �صدق �أو ل ت�صدق 

تكون  قد  �ثنني  بني  �صخ�صية  م�صاكل 
�صببا يف حرمان �أحدهم من فذة كبده 

غدر� 
�لفد�ء  �ليوم ��صبحو� كبا�س  �لطفال 
�لجتماعية  و  �لنف�صية  �مل�صاكل  لكل 
�لكثريون  و  ل  كيف  �لقت�صادية  و 
يختطون �لطفال بد�فع �لفقر لطلب 
لبيع  �خرين  و  �ولياءهم  من  �لفدية 
�أع�صائهم �لب�رشية يف �ل�صوق �ل�صود�ء 
فيه  ت�صتدرج  زمن  يف  تعي�س  �أن 
�لطفولة بطعم و ت�صطاد كما ت�صطاد 

�لأ�صماك هنا فقط تخون �لكلمات 
بعلبة  بريئا  طفال  ت�صتدرج  �أن 
�صكولطة و حلوى من �جل �ختطافه 
و هو مي�صك بيدك و ير�فقك مبت�صما 
يكون  بيده هنا فقط  �ىل قربه  ذ�هبا 
مفرو�صا  �رشعيا  حقا  �لعد�م  حكم 
دق  ي�صتوجب  فحقا  �جلد�ل  يقبل  ل 
�أجل طفولة نقية  ناقو�س �خلطر من 
ت�صتعمل يف �عمال �ل�صحر و �ل�صعوذة 
�ل�صحر  �صحية  ر�حو�  فكثريون  نعم 
�لأ�صود و �لعياذ باهلل يقتلون �لأطفال  
عن �صبق �لإ�رش�ر و �لرت�صد من �أجل 
�جناح خمططهم يف عمل �صحر ناجح 
قتله  �أو  فالن  حياة  تدمري  �صاأنه  من 
�صحايا  كثريون  هم  فمن  تدريجيا 

�ل�صحر �لأ�صود 
باأمر��صكم  خذو�  �لرب�ءة  لقتل  ل 
ميولتكم  و  عاهاتكم  و  �لنف�صية 
�لجر�مية بعيد� عنهم فهم �أنظف من 
تفكريكم �ملت�صخ و �أياديكم �مللطخة 

بدماء �لبرياء 
�لق�صا�س ثم �لق�صا�س 

 ملاذا ينده�ش العرب من الآخر ؟ا

ال�سادية و اختطاف الأطفال .. الإعدام لأعداء الرباءة 

يحلم الكثري من الأدباء 
العرب بافتكاك جائزة نوبل 
، ولو باإكراه؟ا اأي مبعنى اآخر 

ولو بالدو�س على جزئيات 
املبادئ ،والقيم املتعارف 

عليها �سيا�سيا ،واإيديولوجيا 
،وحتى قوميا...وهم دون 

ذلك  مع ذواتهم ـ

�سيماء يو�سفي هارون و 
اإبراهيم اأن�س اأمني نهال 

وغريهم ..اليوم ياني�س 
ح�ساين م�سل�سل دموي 
بال نهاية املتغري فيه 

�سيناريوهات عديدة اأم 
الثابت جمتمع �سلبت منه 
البت�سامة جمتمع يعي�س 

اخلوف من القادم ،و اخلوف 
من ال�سارع الذي مل يعد 
يرحم زهور قطفت قبل 
اأن تتفتح مل تكن تدرك 

اأنها �ستذبل على اأياد ملوثة 
بال�سر لتموت باأب�سع ال�سور 

التي مل نظن يوما اأن ق�س�س 
القتل الهوليوودية التي 

كن نراها يف اأفالم الرعب 
قد تتج�سد يوما اأما بيوت 

الدراوي�س 

الأخ�سائية النف�سانية 
العيادية ملعيد هابط

جائزة نوبل والعرب

بقلم : جمال ن�سراهلل*
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�أفكار للنقا�ش

  وهذه الإ�سكالياُت اخلطرية �ساهمت يف 
اجتماعية  دائرة  من  �سِ الإن�سان  ِح�سار 
التاأثُّر  ، بحيث �سار معزولاً عن  ُمغلَقة 

ا عن التاأثرِي ِفيها . بالأحداث ، وعاجزاً
على  ا  جاً ُمتفِرّ �ساَر  اأنَّه  يعني  وهذا 
حياتَه  مت�ُسّ  التي  امل�سريية  الأحداث 
على  ُقدرة  اأيَّة  ُدون   ، ُوجوَده  د  وتُهِدّ
الأحداث  َجوهر  نع  �سُ يف  امُل�ساركة 
بلعب  َقِبَل  لقد   . تفا�سيلها  ياغة  و�سِ
يده  يف  قراُره  يعد  ومل   ، حية  ال�سَّ َدور 
يُريحه  الذي  ْمت  ال�سَّ ِقناَع  وارتدى   ،
احُة  تاًا ، وهذه الَرّ ظاهرياًّا ، ويُ�سِعده ُموؤَقّ
قبل  الفري�سة  راحة  تُ�سِبه  لأنها  خادعة 
عادةُ وهمية لأنها  ا�سطيادها ، وهذه ال�ِسّ
تُ�سِبه �سعادَة احَلامِل قبل اأن يَ�ستيقظ ِمن 
نَومه ، ويجد نَْف�َسه اأمام كابو�س الواقع 

.
احُللْم  �سناعة  على  الإن�سانية  الُقدرةُ 
الجتماعي ل تقوم بذاتها . اإنها حتتاج 
ا  معاً واحَلامِل  للُحلْم  اإ�سناد  عنا�رص  اإىل 
اإىل  يحتاج  الذي  اجَلْمعي  كالَعْقل   ،
الإبداعية  اأفكاره  لتنفيذ  ع�سالت 
ِمن  واإخراجها   ، الطموحة  وُخَططه 
اخَليَال َغري املح�سو�س اإىل َحِيّز الواقع 
املح�سو�س ، اأي : اإخراجها ِمن الف�ساء 

الذهني َغري امَلحدود اإىل اأر�س الواقع 
للُهالمية  وامُل�ساد   ، َعلَيه  امُل�َسيَْطر 
يجب  النطالق  وعمليُة   . والعبثية 
عن  ا  بعيداً  ، ة  ِبِدَقّ َم�سوبة  تكون  اأن 
الَفو�سى والأفعال الرجتالية واحَلَما�سة 
امُلفِرطة . وال�سيطرةُ على اأر�س الواقع 
احلديدية  الَقب�سة  با�ستخدام  تَكون  ل 
والأدوات الَقمعية والقوانني البُولي�سية ، 
ل  ة الناعمة التي تت�سَكّ ا تَكون بالُقَوّ واإَنّ
والتطبيقات  الإبداعية  الأفكار  ِمن 
الواقُع  يُ�سبح  بحيث   ، العملية 
الظواهر  بني  يُوازن  ا  ُمتما�سكاً ا  ِج�ْسماً
 ، الإن�سانية  وامل�ساعر  الجتماعية 
وِكياناًا اإبداعياًّا يُ�سارك اجلميُع يف تَكوينه 
اية  ِو�سَ عن  ا  بعيداً  ، َعلَيه  واحِلفاظ 
وا�ستغالل   ، الثقافة  على  ال�سيا�سة 
القوِيّ لل�سعيف . اإَنّ الواقع القادر على 
والأحالم  واملكان  الزمان  احت�سان 
اجَلْمعيَة  الق�سيدَة  يُ�سِبه   ، الواعية 
مَع  ِكتابتها  يف  اجلماهرُي  ت�سرتك  التي 
تعبرياًا  الق�سيدةُ  تُ�سبح  بحيث  ال�ساعر، 
باأكمله  الإن�ساين  الُوجود  �رصعية  عن 
ِمن  الَوْعي  ر  حتُرّ يف  ا  َم�رصوعاً واأمالاً   ،
�سغط  ِمن  اجلماهري  وحَترير   ، الَوْهم 

ال�ستهالكية املادية .

     عندما يجد الإن�ساُن نَْف�َسه احلقيقية 
بال  املجتمع  مرايا  يف  َوْجَهه  ويَرى   ،
الذي  اخلا�س  ْوتَه  �سَ �سيجد   ، اأقنعة 
اأعماقه  يف  الكامنة  م�ساعره  عن  يُعِبّ 
غط خارجي ، ويُ�سبح  الداخلية بدون �سَ
يعني  وهذا   . له  ْوَت  �سَ ل  َمن  ْوَت  �سَ
 ، املجتمع  فاعالاً يف  �ساَر  الإن�سان  اأَنّ 
الجتماعي  الِفعل  ناعة  �سِ على  ا  وقادراً
الذي يُحِوّل الُقبَْح اإىل َجَمال ، والَفو�سى 
 ، َوْحدة  اإىل  والتَّ�َستُّت   ، ِنَظام  اإىل 
العنا�رُص  وهذه   . ُوجود  اإىل  ياع  وال�سَّ
ُمتمعةاً جَتعل للِفعل الجتماعي َمْعناًى 
وهكذا   . اإبداعياًّا  وَوْعياًا   ، ح�سارياًّا 
للمجتمع  احلقيقي  اجلوهر  ل  يت�سَكّ
والنطالق   ، الواقع  تغيري  اإىل  الطامح 
اإىل امُل�ستقبل ، بُدون غرق يف املا�سي 
، ول َخوف  انكما�س يف احلا�رص  ، ول 
اجَلوهر  هذا  واأ�سا�ُس   . امل�ستقبل  ِمن 
 ( الأ�سالع  ُمت�ساوي  ُمثلَّث  عن  ِعبارة 
الِفعل ، امَلعنى ، الَوْعي ( . وب�سكل عام 
، اإَنّ امُلجتمع احَلَيّ يَعتمد على اجَلوهر 
ة الدافعة ( ، وهذا اجَلوهر يَعتمد  ) الُقَوّ
تق�سيمها  ُيكن  ل  ثاُلثية  قاعدة  على 
الجتماعي  الِفعل   _1  : تفكيكها  ول 
ة  الُقَوّ ِنقاط  بني  ُيِيّز  الذي  العقالين 

وِنقاط ال�سعف . 2_ املعنى احل�ساري 
احُللْم  يكون  اأن  على  يَحِر�س  الذي 
بالو�سائل  تطبيقه  و�رصورة   ، اإن�سانياًّا 
ا�ستهالكي  �س  توُحّ بُدون   ، امل�رصوعة 
تعا�سة  على  الوهمية  ال�سعادة  بناء  اأْو   ،
اإىل  امُل�ستنُد  الَوْعي   _3 الآخرين. 
احلياة احلقيقية ل امُلتََخيَّلَة ، وامُلْعتَِمُد 
اأر�س  على  َحَدَث  الذي  التاريخ  على 
يف  َوّر  امُلتَ�سَ التاريخ  ولَي�س   ، الواقع 
الأذهان ، اأو الذي نتمنَّى ُحُدوثَه . وهذا 
الَوْعُي ِمثل الطبيب الذي يُخِب املري�َس 
 ، ُمقاومته  اإىل  يَدفعه  َكي   ، مَبَر�سه 
ولي�س ال�ست�سالم له . ول ُيكن للَوْعي 
الاً يف الأن�ساق الجتماعية  اأن يُ�سبح َفَعّ
ا يف امل�ساعر الإن�سانية ، اإل اإذا  ، وُموؤَِثّراً
د العالقات الوجودية املركزية التي  حَدّ
ل تخ�سع لالإطار الزماين واحَلِيّز املكاين 
: العالقُة بني الإن�سان ونَْف�ِسه ،  ، وهي 
والعالقُة بني الإن�سان واأخيه الإن�سان ، 
وُكل   . والطبيعة  الإن�سان  بني  والعالقُة 
الإن�ساين  للُحلْم  ا  جت�سيداً يَكون  ل  َوْعي 
اِدع ، ل يُعَوّل  كامالاً ، هو َوْعي َوْهِمي ُمَ
ُف الِعلْم  اأ ، وِن�سْ َعلَيه ، واملبادُئ ل تتجَزّ

اأخطر ِمن اجلهل .

وي�سمح يف نف�س الوقت باإعطاء الطابع 
التقييم  يف  حقه  التفاعلي  العملية 
ار�سالها  �سيتم  التي  فاملحا�رصات 
عن  وحتى  اللكرتونية  املن�سة  عب 
مواقع  عب  اللكرتوين  التوا�سل  طريق 
الأ�ساتذة  بني  الجتماعي  التوا�سل 
النتائج  حتقق  اأن  يكن  ،والطلبة 
املطلوبة يف امت�سا�س �سعوبة الظرف 
ال�سحي الذي ل يتيح يف الوقت الراهن 
غري   « »احل�سوري  اجلامعي  التعليم 
والكليات  اجلامعات  حتتاجه  ما  اأن 
،وهو  املجال  هذا  يف  �سواء  حد  على 
البيداغوجية  والفرق  الأق�سام  دعم 
اأ�سا�سها  على  يكن  باأ�ستوديوهات 
للطلبة  املحا�رصات  من  عدد  ت�سجيل 
املن�سات  عب  واإر�سالها  فردي  ب�سكل 
الفر�سة  واإتاحة  احلديثة  الت�سالية 
املرئي  التوا�سل  والطالب  لالأ�ستاذ 
على  فعال  اأثر  وذا  فعال  يبقى  الذي 
الظروف  ظل  يف  البيداغوجية  العملية 
يفر�سها  التي  الراهنة  ،واملعطيات 

الوباء .
اأن وزارة التعليم العايل والبحث  اأعتقد 
العلمي مبا طرحته من تقديرات للموقف 
ماملة  دون  اأراها  واإدارة  ال�سحي 
تتيح  الوبائية  للو�سعية  ،ومهنية  حكيمة 
لالأ�ساتذة  هامة  فر�سة  املرة  هذه 
التكنولوجيا  من  ال�ستفادة  والطلبة 
رزنامة  يف  للتحكم  بعد  عن  والتوا�سل 
الطلبة  للتدري�س وتاأطري  تخ�س فرتات 
وفرتات اخرى تخ�س احل�سور املبا�رص 
للطلبة عن طريق التفويج وهذه مقاربة 
اأراها هامة لإدارة الو�سع الوبائي الذي 
يكن  ول  عام  قلق  حالة  ي�سكل  مازال 

اإغفال اأن خطورته موجودة ب�سكل اأكرث 
بعد ارتفاع معدلت الإ�سابة يف الكثري 

من الوليات .
اجلامعي  التعليم  اإىل  نتجه  اأن  يجب 
فهو  التو�سيف  �سح  اأن  اللكرتوين 
للتح�سيل  فعالة  وعملية  نوعية  مقاربة 
البيداغوجي يف العديد من التخ�س�سات 

اجلامعية ول نعمم بطبيعة احلال وذلك 
باعتبار اأن عددا من التخ�س�سات حتتاج 
الأ�ستاذ  بني  املبا�رص  للتوا�سل  فعال 
يجب  ما  ،ولكن  ،والطالب  الباحث 
هو  وطلبة  اأ�ساتذة  عليها  نحر�س  اأن 
العمل على ا�ستغالل املن�سات احلديثة 
اجلامعية  التعليمية  العملية  لتحريك 
التي  امل�ساكل  من  العديد  ،وجتاوز 
ال�سابقة  الفرتة  خالل  العملية  �سابت 
عملية  اإدارة  يف  التحكم  اأن  ويبدو 
المتحانات  ثم  واملراجعة  الدرو�س 

الو�سية  الوزارة  لدى  اأي�سا  اأتاحت 
للرهان  اأدقق  ب�سكل  املوقف  تقدير 
التعليم اجلامعي عن بعد وهو ما  على 
اأن  باعتبار  الراهن  الوقت  يف  ندعمه 
اأكب  تقلي�س  يفر�س  الوبائي  الو�سع 
،واحلياة اجلامعية  التجمعات  عدد من 
يف  للطلبة  املكثف  بالإيقاع  مليئة 

اأن  يكن  ول  واجلامعات  الإقامات 
احل�سوري  التوا�سل  خطورة  اإغفال 
يف  اجلامعة  يف  ،والطالب  الأ�ستاذ  بني 
اخلا�سة  واملوؤ�رصات  الأو�ساع  ظل 

ب«الكوفيد » خالل هذه الفرتة .
اجلامعة  يف  التعليمية  العملية  اأن  اأرى 
عن بعد قد تطول لعتبارات مو�سوعية 
 « يف  الآن  حلد  التحكم  اأن  كون  وذلك 
الوباء الفتاك » لي�س متاحا وقد يحتاج 
للكثري من التدابري الطبية ،ثم التعبوية 
ال�سلطات  اأن  يبدو  التي  ال�سارمة 

احلجر  فر�س  اإعادة  بعد  اإليها  تتجه 
الوليات  من  العديد  على  ال�سحي 
،غري اأنه يجب الرتكيز على اأن م�سلحة 
اجلامعية  ،والعائلة  اجلامعيني  الطلبة 
اي  فوق  عام  ب�سكل  املواطنني  و�سحة 
ول  القول  �سح  اأن  قطاعية  اعتبارات 
اأي  النا�س حتت  بحياة  املجازفة  مكن 
م�سمى فالو�سع ال�سحي فر�س حتديات 
الدولة  موؤ�س�سات  اأداء  خطرية تخاطب 
تنفرد  اأن  للجامعة  يكن  ول  متمعة 
للدولة  العام  التقدير  خارج  بتوجه 
احلالية  فرتتها  يف  الوبائية  للو�سعية 
يف  خطرية  ارتفاع  اإىل  اأحالت  والتي 
ال�سابات مع تاأخر الإعالن عن حالت 
امل�سابني  من  وا�سع  قطاع  لدى  اأخرى 
اآخر  خطر  وهذا  يبلغون  ل  الذين 
اإىل  الرامية  الدولة  جهود  ين�سف  قد 
بحلول  معه  والتعاطي  الوباء  ما�رصة 
ندعم  فاإننا  ولهذا  فعالة  ا�ستباقية 
التوجه اجلامعي التعليمي اجلديد عب 
التدري�س عن بعد ونرى اأن التفويج اأي�سا 
يكن اأن يعب عن توازن هام يف تاأطري 
الأعباء التعليمية خالل ال�سنة اجلامعية 
الخرى  هي  �ستكون  التي  املقبلة 
خا�سة وا�ستثنائية مادام الو�سع الوبائي 
ال�ساغط  ايقاعه  يفر�س  حاله  على 
والتعاي�س  التكيف  ي�ستدعي  الذي 
يف  عميقة  وبروؤية  وحيطة  بحذر  معه 
هام  جزء  واجلامعة  والتعليم  التاأطري 
التي  الدولة  موؤ�س�سات  منظومة  من 
يجب اأن حتمي كيانها وفواعلها من اأي 
،والأ�ساتذة  الطلبة  �سحة  يهدد  خطر 

،واملوارد الب�رصية املوجودة .

الفعل واملعنى والوعي و الواقع

التعليم اجلامعي عن بعد  املقاربة والآليات

�حلياُة �الجتماعية 
ك  �ملُتذبذبة بني �ليقني و�ل�َشّ

، هي ِنتاٌج طبيعي ِلَعْجِز 
�الإن�شان عن �إيجاد ذ�ته يف 
َزحمة �الأحد�ث و�مل�شاعر ، 
وته  و�إخفاِقه يف �كت�شاف �شَ
�خلا�ش يف �شجيج �الأ�شو�ت 
نانة  عار�ت �لَرّ ّ تة و�ل�شِ �ملُ�شَتّ
عة النف�شاِل  ، ونتيجٌة ُمتوَقّ

�لِفعل �الجتماعي عن �ملعنى 
�حل�شاري ، وِغياِب �لَوْعي 

�جَلْمعي َعن �لتفا�شيل 
�ليومية �ملُعا�شة .

يبدو �أن �لتعليم �جلامعي عن 
بعد  وعرب ��شتغالل �ملن�شات 

�اللكرتونية �ملوؤطرة للعملية 
ي�شكل يف �لوقت �لر�هن 

�أحد �لبد�ئل �الأكرث فعالية 
الإد�رة �لو�شعية �لوبائية 

مع �ل�شنة �جلامعية �ملقبلة 
�إذ يجب �أن تنخرط خمتلف 
�لكليات و�جلامعات يف م�شار 

تعليمي جامعي جديدة يتيح 
لالأ�شتاذ �لباحث و�لطالب 

�ال�شتفادة من خدمات نوعية 
للتدفق ب�شبكة �الأنرتنت

بقلم د.حممد مرو�ين

حمطات

�إبر�هيم �أبو عو�د /
 كاتب من �الأردن
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بني ال�شراكة املتكافئة و النهب املمنهج

روؤية

التنني الأ�سفر يق�سي الدور الفرن�سي

العمل اجلواري و التنمية املحلية

بني  كبري  فرق  هناك 
ال�رشاكة  عن  تبحث  دولة 
حتمي  التي  املتكافئة 
الأطراف،و  جميع  م�صالح 
بني دولة ل زالت تنهب قوت 
مقدراتها  ت�صفط  و  ال�صعوب 
عن  اأخالقيا  م�صوؤولة  وهي 
املجاعات وتدفقات الهجرة 
املناخ  عن  و  ال�رشعية  غري 
ينتع�ش فيه الرهاب و  الذي 

ال�صطرابات القليمية.
بني  ظاملة  مقارنة  لنجري 
تقوم  ما  و  بكني  تفعله  ما 
قدم  اأم�ش  فاأول  باري�ش  به 
للرئي�ش  اخلا�ش  املبعوث 
بينغ،  جني  �صي  ال�صيني 
يي،  وانغ  الديبلوما�صي 
نقاط  اأربع  من  مقرتحا 
على  اإفريقيا  مل�صاعدة 
املنجرة  ال�صعوبات  جتاوز 
عن تداعيات جائحة كوفيد-
كبري  ب�صكل  توؤثر  التي  و   19
ال�صيا�صية  التنمية  على 
والجتماعية  والقت�صادية 

للدول الإفريقية.
الت�صامن  على  وانغ  اأكد  و 
ودعم  اجلائحة  مكافحة  يف 
لبناء  الإفريقية  ال�صعوب 
خط دفاع لل�صحة وال�صالمة 
بال�صالم  تنعم  اأوطان  وبناء 
روؤية  واإطالق  وال�صتقرار 
وتقا�صم  امل�صرتك  لالزدهار 

ثمار احلوكمة العاملية.
و اعترب امل�صوؤول ال�صيني اأن 
فاقمت  كوفيد-19  جائحة 
الأزمة العاملية واأثرت ب�صكل 
عميق على التنمية ال�صيا�صية 
والجتماعية  والقت�صادية 
للدول الإفريقية، فيما يواجه 
اإفريقيا  يف  والأمن  ال�صالم 

التحديات  من  �صل�صلة 
اإنه  وانغ  ،وقال  اجلديدة 
املتحدة  الأمم  على  يتعني 
العمل بن�صاط لتخاذ تدابري 
مل�صاعدة اإفريقيا على جتاوز 
خالل  ذلك  و  ال�صعوبات 
حول  امل�صتوى  رفيع  اجتماع 

التعاون بني

والحتاد  املتحدة  الأمم 
دولة  اأطلقته  الإفريقي، 
الرئي�ش  اإفريقيا،  جنوب 
الدوري ملجل�ش الأمن التابع 
�صهر  خالل  املتحدة  لالأمم 

دي�صمرب.
�صتوا�صل  ال�صني  اأن  واأو�صح 
لل�صعوب  قوي  دعم  تقدمي 
بال�صالم،  لتنعم  الإفريقية 
الإفريقية  الدول  وت�صاعد 
على اللحاق بقطار التحديث، 
الدول  منا�رشة  وتوا�صل 
ال�صاحة  على  الإفريقية 
»اإن  وانغ:  واأ�صاف  الدولية 
يدا  للعمل  م�صتعدة  ال�صني 
اإفريقيا لبناء جمتمع  بيد مع 
م�صرتك  م�صتقبل  ذي  اأوثق 

لل�صني واإفريقيا«.
للقارة  فرن�صا  قدمت  ماذا 

تقول  ،احلقيقة  ال�صمراء 
فقرها  على  القارة  دول  اأن 
تدفع  تزال  ل  املدقع 
الإتاوات لفرن�صا ال�صتعمارية  
للنهب  مفتوحا  م�رشحا  و 
متار�صه  الذي  املمنهج 
ال�رشكات و البنوك الفرن�صية 

.

ال�صكال امل�صار اليه يوؤكد اأن 
عا�صمة الأنوار مل جتد �صوى 
�صيا�صتها  ت�صطري  الظلمة يف 
اخلارجية وهو املعطى الذي 

يوؤكد عليه
بديع،  برتران  الدكتور، 
ال�صيا�صية  العلوم  يف  اخلبري 
يف  التدري�صية  الهيئة  وع�صو 
 »Sciences Po  « جامعة 
الفرن�صية، على �رشورة تغيري 
ل�صيا�صاتها اخلارجية  باري�ش 

ب�صكل كامل.
واأ�صاف يف مقابلة اأجراها مع 
 »L>Opinion  « �صحيفة 
اأن فرن�صا والوليات املتحدة 
ن�رشاً  حتققا  مل  الأمريكية 

منذ عام 1945.
واأو�صح اأنه وبح�صب احلكومة 
يف  قواتها  فاإن  الفرن�صية، 

مايل ل تقوم �صوى مبكافحة 
اأن  »اإل  مردفاً:  الإرهاب، 

احلقيقة معقدة جداً.«
الرئي�ش  اأن  اإىل  واأ�صار 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي، 
ل يفي بالعهود والت�رشيحات 
اأن  مبيناً  بها،  يديل  التي 
ال�صيا�صات الفرن�صية الراهنة 

به  تعّهد  ما  مع  تتناق�ش 
حملته  خالل  ماكرون 
وتابع:   2017 عام  النتخابية 
ال�صيا�صات  تتغري  اأن  »يجب 
ب�صكل  الفرن�صية  اخلارجية 

كامل.«
و�صدد على �رشورة اأن متتلك 
فرن�صا اأهدافاً معينة وتتحلى 
ترغب  كانت  اإن  بالت�صامح، 
عظمى،  قوة  ت�صبح  اأن  يف 
�صيا�صات  تبّنيها  جانب  اإىل 
والتبعية  التفاعل  على  قائمة 
»على  واأردف:  املتبادلة 
انتهاء  تدرك  اأن  فرن�صا 
ت�صتطيع  كانت  التي  احلقبة 
يف  لوحدها  التحّرك  فيها 

اإفريقيا ولبنان.«
الفرن�صية  الدولة  فعلت  ماذا 
طيلة تواجدها يف مايل و قد 

غ�صت ب�رشها عن حتذيرات 
لالأمم  ال�صامية  املفو�صية 
الالجئني،  ل�صوؤون  املتحدة 
الجتار  حالت  تزايد  من 
والتجنيد  والعمل  بالأطفال 
الق�رشيني من قبل اجلماعات 
على  مايل،  يف  امل�صلحة 
خلفية تزايد ال�رشاع وانعدام 
فريو�ش  تف�صي  واأي�صا  الأمن 

كورونا.
بيان  يف  املفو�صية  وقالت 
من  املزيد  توثيق  »مت  اإنه 
يف  الأطفال  جتنيد  حالت 
الن�صف الأول من هذا العام،  
احلالت  عدد  بلغ  حيث 
 215 باإجمايل  مقارنة   ،230
التقارير   ،»2019 يف  حالة 
الكثري يف  توؤكد فرن�صا تعاين 
الإفريقي  ال�صاحل  منطقة 
اإنكار،  حالة  تعي�ش  لكنها 
مع  ع�صكريا  ـ  ميدانيا  تعاين 
وتوايل  التقدم  عن  العجز 
كانت  »هل  النتكا�صات 
عاجزة  الفرن�صية  احلكومة 
اإن�صانية  مبادرة  اأي  دعم  عن 
جذوره  من  امللف  حللحلة 
،األ يخلق بقاء هذا النوع من 
املناخ  تاأزمي  �صوى  امل�صاكل 
و  لالإرهاب  اأ�صال  احلا�صن 

التوترات.
و ملن يريد ال�صتفا�صة عليه 
ما  م�صمون  يتفقد  اأن  عليه 
احتواه عدد الإثنني 13 جانفي 
»ميديابارت«  2020  ملوقع 
الفرن�صي الذي خ�ص�ش مادة 
للخ�صارات  ملفتة  و  كبرية 

الفرن�صية املتوالية.

و هنا يظهر دور العمل اجلواري 
تفعيل  يتم  ولكي   ، للم�صوؤول 
هذا الدور يف التنمية، ل بد من 
تت�صمن  متكاملة  خطة  و�صع 
باأهمية  والتثقيف  التوعية 
امل�صاركة يف احلياة العامة من 
خالل تعميق احلوار بني جميع 
واإجتاهاته،  املجتمع  �رشائح 
واملفاهيم،  القيم  وتعميق 
احلكم  بني  امل�صاركة  وت�صجيع 
املدين  واملجتمع  املحلي 
الأحياء  جمعيات  يف  ممثال 
يف  املحلية  القدرات  لتطوير 

التنمية.
من  ال�صتفادة  يجب  لذلك 
و  العمومية  املوؤ�ص�صات  جميع 
املحلية  الطاقات  و  اخلا�صة 
امل�صاركة  مفهوم  لتحقيق 

وعملية  البلدي  العمل  يف 
فالبلدية  املحلية.  التنمية 
تنمية  يف  اأ�صا�صي  ركن  هي 
تطوير  ويف  املحلي،  املجتمع 
وال�صيا�صي  الإقت�صادي  و�صعه 
والبيئي،  وال�صحي  والرتبوي 
اإنطالقاً  الوطنية  التن�صئة  ويف 
مع  املبا�رش  متا�صكها  من 
الكتلة الب�رشية التي تقع �صمن 
وتوا�صلها  م�صوؤولياتها  نطاق 
املركزية  ال�صلطة  مع  املتني 
واجبات  اأي�صاً  عليها  التي   .
ال�صلطة  دور  لتطوير  حمددة 

املحلية.
ول �صك اأن اآفاق العمل البلدي 
اأي  من  اأو�صع  هي  التنمية  يف 
ي�صتوجب  لذا  قانوين.  حتديد 
منهجيات  اتباع  البلدي  العمل 

�صليمة لتحقيق التنمية املحلية 
والتغيري املن�صود نحو الأف�صل 
املنتخبني  اإلزام  من  بد  ل  و   ،
تدريبية  دورات  يف  بامل�صاركة 
العمل  اأبجديات  فيها  يتعلمون 
مهارات  يكت�صبون  و  امليداين 
عجلة  دفع  يف  ت�صاعدهم 
اجلانب  من  خا�صة  التنمية 

القت�صادي و الإجتماعي .
  كما يجب توعية املواطنني و 
امل�صاهمة  باأهمية  املواطنات 
بالنفع  تعود  التي  امل�صاريع  يف 
عليهم جميعا ، و غر�ش ثقافة 
العامة  امللكيات  احلفاظ على 
يف  والوطن  املجتمع  وم�صالح 

نفو�صهم .
اأن  بد  ل  ال�صياق  هذا  يف  و 
املنتخبني  �صالحيات  تو�صع 

بعجلة  »الدفع  بغية  املحليني  
والتكفل  املحلية  التنمية  

الأف�صل ب�صكاوي املواطنني«
م�صى  ما  يف  نعيب  كنا  اإذ  و 
نق�ش التوا�صل بني امل�صوؤولني 
و  املواطنات  و  املواطنني  و 
فاإننا  النقائ�ش  تبليغ  �صعوبة 
اليوم ن�صيد باخلطوة الإيجابية 
التي اأقرتها احلكومة من خالل 
ت�صاورية  للقاءات  الولة  عقد 
على م�صتوى الولية مع خمتلف 
املدين  املجتمع  من  الفاعلني 
و  الدوائر  روؤ�صاء  بح�صور  و 
ال�صعبية  املجال�ش  روؤ�صاء 
البلدية و كل املدراء التنفذيني 
و ذلك ملناق�صة ال�صبل املتاحة 
كل   ، املواطن  عن  الغنب  لرفع 
 ، مهامه  و  تخ�ص�صه  ح�صب 

مواجهة  يف  امل�صوؤول  جعل  و 
ل�صماع  املواطن  مع  مبا�رشة 

حقيقة الو�صع املعا�ش .
و من هذا املنرب اأوجه الدعوة 
تنظيم  اأجل  من  للجميع 
جلان  ت�صكيل  و  ال�صفوف 
الأحياء و النخراط فيها ، من 
و  حقوقهم  عن  املرافعة  اأجل 
جت�صيد  و  املهم�صني  حقوق 
مفهوم الدميقراطية الت�صاركية 

على اأر�ش الواقع 
املنتخب  �صرنى  ترى  يا  فهل 
اإىل  النا�ش ي�صتمع  املحلي بني 
اأجل  من  يرافع  و  ان�صغالتهم 
�صيبقى  اأنه  اأم  م�صاعدتهم 
من  متهربا  مكتبه  حبي�ش 

م�صوؤولياته ؟
اجلواب �صيكون يف امليدان

مرزاق حمدا�ش/
اأ�شتاذ و منتخب حملي

تداخلت اخليوط على �شانعي 
القرار الفرن�شي يف منطقة ال�شاحل 
االفريقي ،وبات فكها اأ�شبه باملعجزة 

،يف ليبيا و مايل و النيجرومل يجد 
هوؤالء �شوى حتريك الدمى من 

خالل ت�شجيع املغرب على افتعال 
املواجهة املجنونة مع جي�ش التحرير 

ال�شحراوي من معرب الكركرات و 
�شاعدت االمارات على تبني هذا 

اخليار الت�شعيدي .

اإن االهتمام بالتنمية املحلية يعد 
من االأمور االإجتماعية الواجبة 

، والتي حر�شت اأغلب دول 
العامل على متابعتها، والتاأكد من 
تطبيقها ب�شكل �شحيح، و من بني 
االأمور امل�شتح�شنة التي �شهدناها 

موؤخرا تعيني م�شت�شار لرئي�ش 
اجلمهورية مكلف مبناطق الظل 

، من اأجل متابعة طبيعة حياة 
االأفراد، والوقوف عند ال�شلبيات، 

اأو امل�شكالت املجتمعية، والعمل 
على اقرتاح حلول لها، ت�شاهم يف 
التقليل من تاأثريها على املجتمع، 

اأو عالجها ب�شكل كلي و نهائي. 

يقلم :وداد احلاج
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عي�شة ق.

�أبناء  ت�شكيلة  تدخل  �لغر�ض  ولهذ� 
عن  بحثا  �مللعب  �أر�شية  "�لعقيبة" 
�لعودة بنتيجة �يجابية من م�رص ت�شمح 
لها برفع �ملعنويات حت�شبا للمو�عيد 
�لكروية �ملقبلة �لتي تنتظرها، خا�شة 
يف  يتو�جد  �لبلوزد�دي  �لنادي  و�أن 
�أف�شل �ملعنويات عقب تتويجه بلقب 

كاأ�ض �ل�شوبر قبل ��شبوعني �أمام �جلار 
�حتاد �لعا�شمة، مينح العبي �ل�شباب 
بنف�ض  �ملو��شلة  �جل  من  �لدعم 
بدوؤو�  �لتي  �لقوية  و�لعزمية  �لروح 
�لنتائج  ح�شد  ومو��شلة  �ملو�شم  بها 
�إد�رة  و�شع  ظل  يف  وذلك  �اليجابية، 
�لرئي�ض �رصف �لدين عمارة �ملناف�شة 
�لقارية �شمن �أهد�ف �لنادي �لعا�شمي 
هذ� �ملو�شم، وي�شعون على �إثرها �إىل 

ت�رصيف �الألو�ن �لوطنية و�لذهاب �إىل 
�بعد دور ممكن.

و�شوف تعرف ت�شكيل �شباب بلوزد�د 
ويتعلق  �شفوفها،  يف  غيابات  خم�شة 
عادل  �شاعد،  �أن�ض  من  بكل  �الأمر 
تاريكات  بالل  بو�شليو،  خالد  جر�ر، 
�ملدرب  يجد  �أين  �شاملي،  وح�شني 
عن  �لبحث  �أمام  نف�شه  �لفرن�شي 
�لعنا�رص  تعوي�ض  �جل  من  �لبد�ئل 

حيث  �ملة�جهة،  عن  تغيب  �لتي 
�شعيود  �مري  �لالعب  رفقاء  خ�شع 
و�شومل  منذ  تدريبتني  ح�شتني  �إىل 
�أم�شية  جرت  �الأوىل  �لقاهرة، 

على  �إقامتهم  مقر  �إىل  �لو�شول 
�أن  قبل  �حلدود،  حر�ض  نادي  ملعب 
�لذي  �مللعب  على  �أم�ض  يتدربو� 
تعد�د  وخ�شع  �ملو�جهة،  يحت�شن 

�إىل  �لبارحة  �شباح  بلوزد�د  �شباب 
عن  للك�شف  �لطبية  �لفحو�شات 
فريو�ض كورونا �مل�شتجد قبل موعد 

�للقاء �ملقرر �ليوم.

يلتقي نادي �شباب بلوزداد م�شاء اليوم نظريه الن�شر الليبي على ملعب 
"بيرتو�شبورت" بالعا�شمة امل�شرية حل�شاب مباراة اإياب الدور التمهيدي من مناف�شة 

دوري اأبطال اإفريقيا، اأين يتواجد ممثل اجلزائر يف امل�شابقة القارية وهو متقدم 
بثنائية نظيفة كان تفوق بها يف لقاء الذهاب على ملعب 5 جويلية الأوملبي، حيث 
ي�شعى اأ�شبال املدرب فرانك دوما اإىل الحتفاظ بهه النتيجة وال�شعي نحو العودة 
من م�شر بتاأ�شرية التاأهل اإىل الدور ال�شاد�س ع�شر يف مباراة لن تكون �شهلة اأمام 

مناف�س ل ميلك ما يخ�شره

الن�شر الليبي / �شباب بلوزداد اليوم ابتداء من ال�شاعة 17:00

اأبناء العقيبة ي�ستهدفون العودة بتاأ�سرية التاأهل

اإىل جانب ت�شوية اللقاءات املتاأخرة

بعد اإقالة الزلفاين وطرد �شيكوليني

عرب عن رغبته يف تكرار �شيناريو مونديال الربازيل جمددا

الك�سف عن تواريخ اجلولتني الثالثة والرابعة من البطولة الوطنية

حجار وبوغرارة رابع �سحايا البطولة الوطنية

حليلوزيت�ش: قادرون على الإطاحة باخل�سر وال�سنغال

�لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  �أعلنت 
من  و�لر�بعة  �لثالثة  �جلولتني  تو�ريخ 
برجمت  حيث  للعبة،  �الأوىل  �لر�بطة 
و12   11 يومي  �لثالثة  �جلولة  مباريات 
مقابالت  تلعب  بينما  �ملقبل،  دي�شمرب 
نف�ض  من  و19   18 يومي  �لر�بعة  �جلولة 
�لثالثة من  ت�شهد �جلولة  �ل�شهر، و�شوف 
�لبطولة �لوطنية برجمة مقابلتني قويتني 
�الأوىل جتمع فريقي �شبيبة �لقبائل و�شباب 

بلوزد�د و�لتي �شوف تلعب يف 11 دي�شمرب 
على ملعب �ول نوفمرب بتيزي وزو، بينما 
هذ�  عا�شمي  ديربي  �ول  يلعب  �شوف 
�ملو�شم و�لذي يجمع �جلارين نادي بار�دو 
�لتاريخ على  ومولودية �جلز�ئر يف نف�ض 
تعرف  �ملقابل  �لبي�شاء، يف  �لد�ر  ملعب 
يف  قوي  ديربي  خو�ض  �لر�بعة  �جلولة 
�ملن�رصمة،  �ملو��شم  �لغرب غاب خالل 
ويجمع فريقي مولودية وهر�ن �أمام ود�د 

تلم�شان وتلعب �ملبار�ة يف 18 من �ل�شهر 
بينما جتري مقابلة قوية يف �ليوم �ملو�يل 
تدور بني فريقي مولودية �جلز�ئر و�شباب 

ق�شنطينة وجتري على ملعب 5 جويلية.
�لرئي�ض  هيئة  برجمت  ذلك  جانب  �إىل 
مقابالت  ثالث  مدو�ر  �لكرمي  عبد 
و�لثانية،  �الأوىل  �جلولتني  عن  متاأخرة 
�حتاد  فريقي  �ملقبل  �لثالثاء  يلعب  �أين 
ت�شوية  �جلز�ئر �شمن  ومولودية  بلعبا�ض 

�لرزنامة للجولة �الفتتاحية، بينما �شيتم 
بتاريخ 15 دي�شمرب �لقادم ت�شوية لقاءين 
جمعية  �الأمر  ويتعلق  �لثانية  �جلولة  عن 
مولودية  بلوزد�د،  و�شباب  مليلة  عني 
يتبقى  بينما  �ملدية،  و�أوملبي  �جلز�ئر 
�لذي  �للقاء  ت�شوية  �لكروية  �لهيئة  �أمام 
يجمع �شباب بلوزد�د و�شبيبة �شكيكدة يف 

تاريخ الحق.
عي�شة ق.

��شتقالة  م�شل�شل  يتو��شل 
�لبطولة  يف  �ملدربني  و�إقالة 
عدده  بلغ  و�لذي  �لوطنية 
�أنديتهم  فرق  �أربعة  مغادرة 
�لكروي  �ملو�شم  �نطالق  منذ 
عليه  متر  مل  �لذي  �جلديد 
لكنها  فح�شب،  جولتني  �شوى 
ح�شد  �أجل  من  كافية  كانت 
يغادرون  مدربني  �أربعة 
وكان  الأنديتهم  �لفنية  �لعار�شة 
�لوطنية  �لبطولة  �شحايا  �آخر 
�لثنائي �رصيف حجار و�ليامني 
بوغر�رة �للذين �أعلنا �أول �أم�ض 
و�أ�شيفت  �ملن�شفة  رمي  عن 
�أ�شماوؤهما �إىل كل من �لتون�شي 
و�لفرن�شي  �لزلفاين  يامن 
�للذ�ن مت  ت�شيكوليني  فر�ن�شو� 

ب�شبب  من�شبيهما  من  �إقالتهما 
الإجازة  �الأول  �متالك  عدم 
تدريب "كاف �أ" �لتي ت�شرتطها 
من  �لوطنية  �لفنية  �ملديرية 
للمدرب  �الإجازة  منح  �أجل 
�إىل  �لقبائل  �شبيبة  باإد�رة  دفع 
�أبعد  و�لثاين  معه،  �لعقد  ف�شخ 
�حتاد  ر�أ�ض  على  مهامه  من 
�ملو�شم  �نطالق  قبل  �لعا�شمة 
رف�شه  بعد  �حلايل  �لكروي 
�لتتويج من  �إىل من�شة  �ل�شعود 
عقب  �مليد�لية  ��شتالم  �أجل 
�أمام  �ل�شوبر  كاأ�ض  خ�شارة 

�شباب بلوزد�د.
و�أقدم �ملدرب حجار على رمي 
�ملن�شفة و�لرحيل عن �لعار�شة 
�ملدية  �أوملبي  لنادي  �لفنية 

ب�شبب تو��شل مقاطعة �لالعبني 
��شتالم  عدم  ب�شبب  للمباريات 
�لعالقة  �ملالية  م�شتحقاتهم 
و�لتي  �الأخرية،  �الأ�شهر  خالل 
مقابل  ��شتالمها  على  ي�رصون 
و�لعودة  �لتدريبات  ��شتئناف 
ولهذ�  جمدد�،  �ملناف�شة  �إىل 
�ملغادرة  حجار  قرر  �لغر�ض 
�ل�شعبة  �لظروف  ظل  يف 
�لعمل،  �مكانيات  توفر  وعدم 
لدى  �الأمو�ل  غياب  يف  خا�شة 
�لذي  بوقلقال  �لرئي�ض  �إد�رة 
�شبق �ن �أعلن عن مرور �إد�رته 
باأزمة مالية خانقة خالل هذه 

�لفرتة.
�ملدرب  �أعلن  جهته،  من 
من  �ال�شتقالة  عن  بوغر�رة 

بلعبا�ض  �حتاد  فريق  تدريب 
وذلك رغم �لتعادل �لذي عادت 
به ت�شكيلة "�لعقارب" من �لتنقل 
�لذي قادها ملالقاة �أهلي برج 
بوعريريج،  حيث برر �الأمر �إىل 
�مل�شجعة  �المكانيات  غياب 
ظل  �لفريق يف  مع  �لعمل  على 
تاأهيل  من  �الإد�رة  متكن  عدم 
�لذي  و�لعمل  �جلدد،  العبيها 
تعد�د  �غلبية  رفقة  به  يقوم 
حيث  �لرديف،  ت�شكيلة  من 
جلنة  لدى  ديونا  �الإد�رة  متلك 
من  متنعها  �ملنازعات  ت�شوية 
�إجاز�ت العبيها  �حل�شول على 
�ملركاتو  يف  �مل�شتقدمني 

�ل�شيفي �ملنق�شي.
عي�شة ق.

وحيد  بو�شني  �لفر�نكو  �ملدرب  رفع 
�ملنتخب  وجه  يف  �لتحدي  حليلوزيت�ض 
قيادة  على  قادر  �أنه  �أكد  عندما  �لوطني 
على  ي�رصف  �لذي  �ملغربي  �ملنتخب 
و�أف�شل  �أكرب  على  �لفوز  �أجل  من  تدريبه 
حيث  �الإفريقية،  �لقارة  يف  �ملنتخبات 
�لريا�شية  �لقناة  مع  ت�رصيحات  يف  قال 
�الأطل�ض"  "�أ�شود  ت�شكيلة  �ن  �ملغربية 
يف  �ملنتخبات  �ف�شل  هزمية  على  قادرة 
�ملنتخب  بالذكر  وخ�ّض  �ل�شمر�ء  �لقارة 
�ل�شنغايل �لذي �شبق �أن هزمه، �إىل جانب 
يخف  مل  �لذي  �لوطني  �ملنتخب  ذكره 
قدرته يف �الطاحة باأ�شبال �لناخب �لوطني 
�ل�شابق  �ملدرب  و�شدد  بلما�شي،  جمال 

قوية  ت�شكيلة  بناء  على  يعمل  �أنه  للخ�رص 
من �لالعبني رفقة �ملنتخب �ملغربي �لذي 
يقوده منذ �لعام 2019 بعقد ميتد �إىل �لعام 
�لتاأكيد  يف  حليلوزيت�ض  يرتدد  ومل   .2022

قام  �لذي  �ل�شيناريو  تكر�ر  على رغبته يف 
به مع �لت�شكيلة �لوطنية عندما قادها �إىل 
�لتاأهل  خالل  من  تاريخي  �إجناز  حتقيق 
�إىل �لدور �لثاين من كاأ�ض �لعامل الأول مرة 

�لعاملي  �لكروي  بالعر�ض  م�شاركاتها  يف 
وذلك خالل موجنيال �لرب�زيل �لعام 2014، 
تكر�ر  يتمنى  �أنه  �ل�شدد  هذ�  يف  و�أردف 
نف�ض �الأمر رفقة �ملنتخب �ملغربي، وعاد 
�إىل م�شاركة �خل�رص يف مونديال �لرب�زيل 
عندما قال �أنهم وقعو� يف جمموعة �شعبة 
قامو�  لكنهم  �آنذ�ك  �الأول  �لدور  خالل 
مفاجاأة  من  ومتكنو�  ��شتثنائية  باأمور 
خا�ض  ب�شكل  �لتعاطف  وك�شبو�  �جلميع، 
�أمام �ملانيا رغم  �لثاين  يف مو�جهة �لدور 
�لهزمية و�الإق�شاء بعدما قدمو� م�شتويات 
ر�ئعة وكانو� ند� قويا �أمام �أبطال �لعامل يف 

تلك �لن�شخة من كاأ�ض �لعامل.
عي�شة ق

نغيز:

 ل منلك تعدادا ثريا ملواجهة 
كثافة الربجمة

باأنه  نغيز  نبيل  �جلز�ئر  مولودية  مدرب  �عرتف 
كثافة  ملو�جهة  ثري  تعد�د  على  يتوفر  ال 
�لرزنامة لهذ� �ملو�شم م�شري� باأنه �شيلجاأ 
�إىل عملية �لتدوير، باالعتماد على خز�ن 
كل  على  �للعب  له  يت�شنى  حتى  �لرديف 
�جلبهات، و�أو�شح نغيز على �أمو�ج �الإذ�عة 
�لوطنية قائال: "�رص�حة، �إذ� �أردنا �أن نكون 
متاألقني يف كل �ملناف�شات، فاإنه لي�ض باالإمكان 
�شتكون  عليه،  نتوفر  �لذي  �لتعد�د  ظل  يف  فعله 
�شاأقحمهم  للعب،  فر�شة  على  للح�شول  �لرديف  لالعبي  �لفر�شة 
يف مباريات �لبطولة خا�شة، �شاأقوم بتدوير �لتعد�د، الأنه لي�ض من 
�أن نخو�ض كل هذه �ملناف�شات بتعد�د ي�شم 20 لالعبا و  �ملمكن 
بوترية �رصيعة، نخ�شى عامل �الإ�شابات وحدة �ملباريات، العبونا 
لي�شو� متعودين على هذه �ل�شل�شلة من �ملباريات، �نطالقا من هنا 
و�أ�شاف مدرب �ملولودية:" مل  �شنعتمد على فئة دون 21 عاما". 
تاأهلنا للدور �ملقبل  �إىل �جلز�ئر، و �شيكون  �لبنيني  �لفريق  يتنقل 
طبيعيا، �شن�شتغل ح�شورنا مبلعب 5 جويلية خلو�ض لقاء تطبيقي 
بني �لالعبني، خا�شة و �أنهم مل يلعبو� على هذه �الأر�شية منذ �شهر 
مار�ض �ملا�شي"، يف �لدور �ملقبل �شتو�جه مولودية �جلز�ئر �لنادي 
على  ميد�نه  خارج  �لذهاب  لقاء  يف  �لفائز  �لتون�شي  �ل�شفاق�شي 
نادي ماالنديج 5-0، عن �للقاء �ملتوقع �أمام �ل�شفاق�شي �لتون�شي، 
من  �فريقي  نادي  على  مغاربي  ناد  مو�جهة  �أف�شل  نغيز:"  يقول 
جنوب �لقارة، نظر� للظروف �ملناخية �ل�شعبة، �شيكون �للقاء �أمام 
�ل�شفاق�شي نهائيا قبل �الأو�ن قبل �لدخول يف مرحلة �ملجموعات. 
�أو  �شفاق�ض  يف  �شو�ء  ممتازة  �أر�شية  على  �لد�ربي  هذ�  �شنلعب 
�جلز�ئر"، م�شري� باأنه فريقه ال ز�ل بحاجة �إىل وترية �للعب خا�شة 
يف بد�ية هذ� �ملو�شم، وهو ما �شيعكف على معاجلته قبل �ملبار�ة 

�ملزدوجة �أمام �لنادي �ل�شفاق�شي.  

لكرة  �جلز�ئري  �الحتاد  نفى 
مت  �لتي  �الأخبار  �لقدم 

بخ�شو�ض  ترويجها 
�لفنية  �ملديرية  �إق�شاء 
لالعبني  �لوطنية 
من  �ل�شابقني  �لدوليني 
دور�ت  يف  �مل�شاركة 

�شهادة  على  �حل�شول 
حيث  �أ،  كاف  تدريب 

خري  �لرئي�ض  هيئة  �أو�شحت 
يف  تد�وله  مت  ما  �أن  زط�شي  �لدين 

�أخبار  �خلا�شة  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  �إحدى 
يف  و�أردفت  �ل�شحة،  من  لها  �أ�شا�ض  ال  مغلوطة 
بيان ر�شمي ن�رص�ه على موقعها �اللكرتوين �أن ما 
يتم �لت�شويق له من ت�رصيحات �لهدف منه ت�شويه 

�شورة �ملديرية �لفنية �لوطنية، و�شددت �أن 
باحل�شول  �خلا�شة  �لدور�ت  ��شتئناف 
�شوف  �لتدريبية  �ل�شهادة  على 
يجري بعد �لدورة �ملربجمة خالل 
�ملعطيات  وهي  �لقادمة،  �لفرتة 
�الحتاد  تعليمات  وفق  جتري  �لتي 

�الإفريقي للعبة وحتت و�شايته.
وك�شفت �لفاف يف �لبيان �أنها قامت 
منا�شبات  �شالل  يف  �لكاف  مبر��شلة 
من �أجل �ل�شعي حول ت�شوية ملف �لالعبني 
�لدوليني �ل�شابقينن يف خطوة توؤكد حر�شها على 
مو��شلة  على  �لالعبني  من  �لفئة  هذه  م�شاعدة 
ق�شد �حل�شول  �لتدريبية  �لدور�ت  �مل�شاركة يف 

على �ل�شهادة �لتدريبية.
عي�شة ق.

ك�شفت مرا�شلتها الكاف من اأجل ت�شوية و�شعيتهم

الفاف تنفي اإق�ساء الدوليني ال�سابقني 
من دورات �سهادة كاف اأ

ق.ر.
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ي�شتبه  �أنه  �إيطاليا  يف  �لعام  �الدعاء  �أفاد 
بتورط نادي جوفنتو�س يف م�شاعدة �ملهاجم 
�الأوروغوياين لوي�س �شو�ريز يف �جتياز �متحان 
�للغة �لذي خ�شع له يف �شبتمرب �ملا�شي بهدف 
وكان  �الإيطايل،  �ل�شفر  جو�ز  على  �حل�شول 
�الأوروغوياين  له  خ�شع  �لذي  �للغة  �متحان 
على  ح�شوله  �إجر�ء�ت  يف  �الأوىل  �خلطوة 
�جلن�شية �الإيطالية متهيد�ً النتقاله من بر�شلونة 
به  فانتهى  تتم،  مل  �شفقة  يف  جوفنتو�س  �إىل 
�ألو�ن  عن  للدفاع  �إ�شبانيا  يف  بالبقاء  �الأمر 
�أتلتيكو مدريد، وفتح �الدعاء �لعام يف بريوجيا 
حتقيقاً ال�شتباهه باأن �ملهاجم �لبالغ 33 عاماً 
غ�ّس يف �متحان �للغة بعدما �أظهر �لتحقيق �أن 

�ملو��شيع �لتي متت مناق�شتها �أثناء �المتحان 
و�أن  �ملر�شح  مع  م�شبقاً  عليها  �التفاق  قد مت 
�لعالمة ُمنحت له حتى قبل �المتحان بح�شب 
ما �أفاد �الدعاء �لعام. وبح�شب وثائق �الدعاء 
�ال�شخا�س  �أحد  �شبينا  �شتيفانيا  قالت  �لعام، 
�مل�شتهدفني يف �لتحقيق: »ما �لذي تعتقدونه، 
هل �شنجعله ير�شب، �ليوم كان لدي �آخر در�س 
لغة، ويجب �أن �أعده الأنه ال يتكلم كلمة و�حدة 
باللغة �الإيطالية«، ورد�ً على �شوؤ�ل من حماورها 
�شو�ريز  يجتازه  �أن  يجب  �لذي  �مل�شتوى  على 
باللغة �الإيطالية، �أجابت �شبينا »ال يتوجب عليه 
�أن يتجاوز �أي م�شتوى �شينجح، الأنه بر�تب 10 
�أن جتعله  �ملو�شم، ال ميكنك  يورو يف  ماليني 

ير�شب يف �متحانه، حتى لو كان ال يعرف كيفية 
ت�رصيف �الأفعال ويتحدث ب�شيغة �مل�شدر«.

ويف �آخر �مل�شتجد�ت، �أ�شبح جوفنتو�س حتت 
�أن  �لعام يف بيانه  �أفاد �الدعاء  �ملجهر بعدما 
باأن  ��شتنتاج  �ىل  بالتو�شل  له  �شمح  �لتحقيق 
يف  مبا  بخطو�ت،  قامو�  تورينو  نادي  مديري 
من  �ملوؤ�ش�شة،  يف  م�شتوى  �أعلى  على  ذلك 
�الإيطالية  باجلن�شية  �العرت�ف  ت�رصيع  �أجل 
مديري  �شبتمرب  يف  �تهمو�  وبعدما  ل�شو�ريز«، 
�الأ�شئلة  �شو�ريز  باإعطاء  بريوجيا  �جلامعة يف 
�التهام  �أم�س  �أول  �الدعاء  ممثلو  كرر  م�شبقاً، 
�مل�شتبه  �جلامعة  م�شوؤويل  ف�شل  و�قرتحو� 
وظيفتهم،  من  �أ�شهر  لثمانية  تورطهم  يف 

على  �حل�شول  بطلب  �لتقدم  م�شار  و�أثار 
كثرية  �نتقاد�ت  ل�شو�ريز  �الإيطالية  �جلن�شية 
عامني  بني  عادة  يتطلب  �الجر�ء  هذ�  الأن 

و�أربعة �أعو�م، لكن مت ت�رصيعه خدمة ملهاجم 
ليفربول �الإجنليزي �ل�شابق بغية م�شاعدته على 

�الن�شمام �إىل جوفنتو�س.

فتح حتقيق �سد اليويف ب�سبب �سواريز

مدرب  �شيميوين  دييغو  قال 
بات  فريقه  �إّن  مدريد  �أتلتيكو 
حالياً  بكثري  �أف�شل  موقف  يف 
للمناف�شة  �ملا�شي  �ملو�شم  من 
�الإ�شباين،  �لدوري  لقب  على 
للغرميني  �ملتعرثة  �لبد�ية  ومع 
هذ�  مدريد  وريال  بر�شلونة 
ليبقى  �أتلتيكو  تفوق  �ملو�شم 
�لفريق �لوحيد يف �لدوري �لذي 
مل يتجرع �أي خ�شارة حتى �الآن، 
�لثاين  �ملركز  �لفريق  ويحتل 
ت�شع  من  نقطة   23 بر�شيد 
بنقطة و�حدة  مباريات متاأخر�ً 
عن �شيلتا فيغو �ملت�شدر و�لذي 
�شيميوين  وقال  مبار�ة،   11 لعب 
يف موؤمتر �شحفي قبل مو�جهة 
»�لالعبون  �لوليد:  بلد  ريال 
يف  و�أ�شبحنا  ر�ئعة  حالة  يف 
موقف �أف�شل كثري�ً من �ملو�شم 
�ملا�شي للمناف�شة على �للقب«، 
�أطلبه  ما  »ينفذون  وتابع: 
ويتطّور �لفريق �إىل �الأف�شل من 

مبار�ة �إىل �أخرى«.

لوي�س  بعودة  �أتلتيكو  و�شريحب 
بعد  �الأول  �لفريق  �إىل  �شو�ريز 
�لقادم  �لالعب  �ختبار  جاء  �أن 
لفريو�س  �شلبياً  �أوروغو�ي  من 
�لبالغ  �لالعب  و�شجل  كورونا، 
33 عاماً خم�شة �أهد�ف يف �شت 
�إ�شابته  قبل  بالدوري  مباريات 
مع  �للعب  خالل  بكوفيد-19 
�ملا�شي،  �ل�شهر  بالده  منتخب 
يعرف  »�لكل  �شيميوين:  وقال 
قدر�ت لوي�س، يجب �أن نو��شل 
قدمناه  �لذي  �الأد�ء  على  �لبناء 
و�أن  �الأخرية  �ملباريات  يف 

ن�شتمر يف �شناعة �لفر�س«.

كلوب  يورغن  �الأملاين  وّجه 
�نتقاد�ت  ليفربول  نادي  مدرب 
�لدوري  ر�بطة  مل�شوؤويل 
�إياهم  متهًما  �ملمتاز  �النكليزي 
بتجاهل �شحة �لالعبني، بعد �أن 
رف�شو� �ل�شماح لالأندية باعتماد 
بدالً  �خلم�شة  �لتبديالت  قانون 
من ثالثة خالل �جتماعهم هذ� 
�الأ�شبوع، و�ُشمح للمدربني بقيام 
��شتئناف  عند  تبديالت  خم�شة 
�ملو�شم  �الجنليزي  �لدوري 
ق�رصي  توقف  بعد  �لفائت 
كورونا  فريو�س  جائحة  ب�شبب 
�الأوروبية  �لدوريات  �أبقت  حيث 
على  �الأخرى  �لكربى  �الأربعة 
ا،  �أي�شً �لقر�ر هذ� �ملو�شم  هذ� 
مل  »�لربمريليغ«  �أندية  �أن  �إال 
جمدًد�  �عتماده  على  ت�شّوت 
ر�أت  حيث   2021-2020 ملو�شم 
يخدم  �أنه  له  �ملعار�شة  �لفرق 

�الأندية �لكربى، ورغم �عرت��س 
من  فريقه  يعاين  �لذي  كلوب 
غيابات كثرية ب�شبب �ال�شابات، 
�إال  �الآخرين  �ملدربني  وبع�س 
تغيري  �لت�شويت على  يتم  �أنه مل 
لالأندية  �جتماع  خالل  �لقر�ر 
�الأملاين  وقال  �الأ�شبوع،  هذ� 
�شد  �ملبار�ة  هام�س  على 
�لدوري:  يف  �ليوم  ولفرهامبتون 

قلت  متفاجًئا،  »ل�شت 
�جتماع  خالل  ذلك  لكم 
من  متكنا  لو  �ملدربني 

يومها،  �لت�شويت 
ي�شمح  مل  ولكن 

لنا بذلك، لكان 
�لقر�ر خمتلًفا 

حظي  و
ع  مبجمو
 16 �أو   15

 ، » ًتا �شو

يتغري  مل  �أنه  »فكرة  وتابع: 
�ن  على  دليل  هي  حينها  منذ 
�مل�شاهمني و�ملدر�ء �لتنفيذيني 
وجهات  ميلكون  و�لريا�شيني 

نظر خمتلفة عن �ملدربني«.
و�أكد �الأملاين �لذي قاد �لفريق 
�ملو�شم  �لدوري  لقب  �إىل 
موؤ�رًص�  لي�س  »هذ�  �لفائت: 
�أكون  وكي  حقيقة،  جيًد� 
�الأ�شخا�س  هوؤالء  �رصيًحا، 
�شحة  حًقا  يتجاهلون 
�لالعبني«، و�عترب كلوب �أن 
�أن  �شاأنه  من  �الأمر  هذ� 
ي�شكل مع�شلة بالن�شبة 
منتخب  ملدرب 
غاريث  �جنلرت� 
م�شرًي�  �شاوثغيت، 
�لالعبني  معظم  �أن 
�لذين يريدهم غاريث 
يناف�شون يف �أوروبا، يف 

�ملزدحم:  �جلدول  �إىل  �إ�شارة 
ما  على  غاريث  »�شيح�شل 
نعطيه �إياه �إذ� بقينا على قر�ر 
�شيو�جه  �لثالثة،  �لتبديالت 
م�شاكل لذ� هي م�شكلة �الحتاد 

�الجنليزي«، ي�شيف كلوب،
�يجابية  �أنباء  هناك  وكانت 
لكلوب بعد عودة كل من �لظهري 
�أرنولد  �ألك�شندر  ترنت  �الأمين 
نابي  �لغاين  �لو�شط  والعب 
�جلماعية  �لتمارين  �إىل  كيتا 
عن  �ال�شابة  �أبعدتهما  بعدما 
تو�لًيا،  مباريات  وثالث  �أربع 
حار�شه  غياب  ي�شتمر  فيما 
ب�شبب  بيكر  �ألي�شون  �لرب�زيلي 
وكان  �لفخذ،  يف  �إ�شابة 
�لهولندي  جهود  فقد  ليفربول 
فريجيل فان د�يك وجو غوميز 
نهاية  حتى  غيابهما  �ملتوقع 

�ملو�شم.

بفوز  فيغو  �شيلتا  نادي  عاد 
بيلباو  �أتلتيك  �أر�س  من  ثمن 
�جلولة  يف  �م�س  �أول   0-2

�الإ�شباين،  �لدوري  من   12
و�شجل كل من هوغو مالو يف 
�أ�شبا�س  و�إياغو   61 �لدقيقة 

�شيلتا  هديف   78 بالدقيقة 
�ملركز  بيلباو  ويحتل  فيغو، 
 13 بر�شيد  موؤقتاً  �لتا�شع 

نقطة فيما وبفارق �الأهد�ف 
�ملركز  يف  فيغو  �شيلتا  ياأتي 

14 موؤقتاً. 

كلوب: م�سوؤولو الدوري يتجاهلون �سحة الالعبني

�سيلتا فيغو يعود بالفوز من بيلباو

اإدارة نابويل تطلق ا�سم 
مارادونا على ملعبها

جنمه  �الإيطايل  نابويل  نادي  كّرم 
�أرماندو  »دييغو  �الأرجنتيني  �ل�شابق 
يف  �حلياة  فارق  �لذي  مار�دونا« 
عاماً   60 عن  �ملا�شي  نوفمرب   25
��شمه  باإطالق  �شحية،  �نتكا�شة  �إثر 
�أول  �أعلنت  ما  بح�شب  ملعبه  على 
وما  �جلنوبية،  �ملدينة  بلدية  �أم�س 
مار�دونا يف  وفاة  �أعلن عن خرب  �أن 
رئي�س  تبنى  حتى  �الأرجنتني،  بلده 
الورنتي�س  دي  �أوريليو  نابويل  نادي 
و�شلطات �ملدينة فكرة �إطالق ��شم 
ملعب  على  �الأرجنتينية  �الأ�شطورة 
بطل  فيه  تاألق  �لذي  باولو«  »�شان 
�الأعو�م  فرتة  خالل   1986 مونديال 

�ل�شبعة بقمي�س �لفريق �جلنوبي.

�سيميوين متفائل بقدرة اأتلتيكو 
على خطف الليغا

املونديال ت�سفيات  قرعة  ينتظرون  اأوروبا  عمالقة 

قبل نحو عامني كاملني على �نطالق 
قطر  يف   2022 مونديال  فعاليات 
 55 �ل  �الأوروبية  �ملنتخبات  ترتقب 
مالمح �لطريق �لذي يح�شم مقاعد 
�لقارة �لعجوز يف هذه �لبطولة، وذلك 
عندما جترى غد� قرعة �لت�شفيات 
للبطولة،  �ملوؤهلة  �الأوروبية 

�لدويل  �الحتاد  مقر  وي�شت�شيف 
فعاليات  زيوريخ  يف  �لقدم  لكرة 
�ملوؤهلة  �الأوروبية  �لت�شفيات  قرعة 
�لقرعة  وجترى   ،2022 ملونديال 
من  �فرت��شي  كحدث  �ملرة  هذه 
�ملنتخبات  م�شوؤويل  م�شاركة  خالل 
55 �مل�شاركة يف �لت�شفيات عن بعد، 

يف ظل �الإجر�ء�ت �مل�شددة �ملتبعة 
للحد من تف�شي �الإ�شابات بفريو�س 
قد   55 �ملنتخبات  وكانت  كورونا، 
وزعت على 6 م�شتويات خمتلفة بناء 
�لعاملي  �لت�شنيف  يف  موقعها  على 
نوفمرب  يف  �لفيفا  عن  �ل�شادر 
�ملنق�شي، وتت�شارع هذه �ملنتخبات 
على 13 مقعًد� يف �ملونديال، �لذي 
�لعربي  �لعامل  للمرة �الأوىل يف  يقام 

ومنطقة �ل�رصق �الأو�شط.
�لبلجيكي  �ملنتخب  ويت�شدر 
منتخبات  عامليا،  �الأول  �مل�شنف 
يخو�س  كما  �الأول،  �مل�شتوى 
�إىل  للتاأهل  بارز  كمر�شح  �لت�شفيات 
�لفريق  �عتماد  ظل  يف  �ملونديال 
على جمموعة من �أبرز جنوم �لكرة 
يف �لقارة �الأوروبية حاليا مثل كيفن 
كورتو�  وتيبو  وهاز�رد  بروين  دي 
�لبلجيكي  �ملنتخب  وكان  ولوكاكو، 

مونديال  يف  �لثالث  باملركز  فاز 
رو�شيا 2018، بعد �لفوز على نظريه 
�لرتتيبية،  �ملبار�ة  يف  �الإجنليزي 
لكن �لفريق يطمح �إىل بلوغ مونديال 
2022 يف قطر وحتقيق نتائج �أف�شل، 
ومع خروج �ملنتخب �الإجنليزي من 
�أمم  دوري  يف  �ملجموعات  دور 
�شانحة  �لفر�شة  �شتكون  �أوروبا، 
�ملدير  �شاوثجيت  غاريث  �أمام 
�شاوثجيت  ويرى  للتجارب،  �لفني 
بوب  نيك  �ملرمى  حار�س  �أن 
يكونا  قد  جريلي�س  جاك  و�لالعب 
للفريق  �الأ�شا�شية  �لت�شكيلة  �شمن 
�ملونديال  بت�شفيات  مبارياته  يف 
مكان  بوب  ليحل  �ملقبل،  �لعام  يف 
للفريق  �حلايل  �الأ�شا�شي  �حلار�س 
جريلي�س  ولعب  بيكفورد،  جورد�ن 
مبار�تني  �آخر  يف  بارز�  دور� 
�شاوثجيت  ويرى  �لفريق،  خا�شهما 

�أنه �شيكون م�شدر� مميز� لالأهد�ف 
�لتي ي�شجلها �لفريق.

وعاد �ملنتخب �الإيطايل �إىل �ملر�كز 
�لعاملي  بالت�شنيف  �الأوىل  �لع�رصة 
من خالل �حلفاظ على �شجله خاليا 
من �لهز�ئم يف ت�شفيات يورو 2020، 
يف  �ملميزة  م�شريته  خالل  من  ثم 
�لن�شخة �لثانية من بطولة دوري �أمم 
�لدور  �إىل  فيها  و�لتي و�شل  �أوروبا، 
قبل �لنهائي، وحافظ �الآزوري على 
فرتة  منذ  �لهز�ئم  من  خاليا  �شجله 
�لفني  مديره  قيادة  حتت  طويلة 
معه  حقق  حيث  مان�شيني،  روبرتو 
و�رتفعت  تعادالت،  و5  �نت�شار�   17
ب�شكل  �الإ�شباين  �ملنتخب  معنويات 
6-0 على  �ل�شاحق  �لفوز  بعد  هائل 
مباريات  �آخر  يف  �الأملاين  نظريه 
لدوري  بدور �ملجموعات  �لفريقني 
�إنريكي  لوي�س  �أوروبا.لكن  �أمم 

�الإ�شباين،  للمنتخب  �لفني  �ملدير 
لعب  طريقة  ور�ء  �لفل�شفة  �أن  �أكد 
�لفريق �أكرث �أهمية من نتيجة مبار�ة 

و�حدة مميزة.
�لتي  �الأزمة  �أن  يبدو  �أملانيا،  ويف 
�لفرتة  خالل  �ملان�شافت  عا�شها 
دور  من  خروجه  �أزمة  �أعقبت  �لتي 
مل   2018 مونديال  يف  �ملجموعات 
�لثقيلة  �لهزمية  وو�شعت  بعد،  تنته 
يو�خيم  �ملدرب  �إ�شبانيا  �أمام   6-0
للمنتخب  �لفني  �ملدير  لوف 
�ل�شغوط،  من  مزيد  حتت  �الأملاين 
حيث �أ�شار �خلرب�ء وو�شائل �الإعالم 
�إىل �أن وقته مع �لفريق �نتهى، وذلك 
كيلر  فريتز  دعم  من  �لرغم  على 
رئي�س �الحتاد �الأملاين للعبة للوف، 
لوف  به  �لذي حظي  �لدعم  وكذلك 
�الحتاد  مدير  بريهوف  �أوليفر  من 

�الأملاين للعبة.



بقلم : �سامي اإبراهيم فودة 

ورغم  االبطال  و�شموخ  الرجل  بثبات  اأ�رسانا 
ق�شوة ال�شجن و�شطوة ال�شجان ومرارة الفراق 
يحلقون  االأحرار  �رساج  فهم  احلرمان  ولوعة 
باأرواحهم نحو �شماء احلرية ليعانقوا �شم�شها 
الدافئ واإن غابوا عنا باأج�شادهم يف غياهب 
اأرواحهم  تغيب  فلن  الزنازين  ال�شجون وظلمة 
حا�رسون  فهم  ارواحنا  ت�شكن  التي  الطاهرة 
باأفئدتنا واأب�شارنا وعقولنا ويف جمري الدم يف 
اإخوتي  ق�رس..,  اأم  الزمن  مهما طال  عروقنا 
القراء  اأعزائي  املاجدات  اأخواتي  االأماجد 
هو  اليوم  ب�شدده  اأنا  فما  االأفا�شل  اأحبتي 
ت�شليط ال�شوء على �شرية عطرة وذكرى طيبة 
ال�شدائد  على  �شابرين  االأ�شداء  من  لرجل 
واآالمهم  ومعاناتهم  باأوجاعهم  ر�شموا  والبالء 
كاأ�شجار  وبا�شقني  واحلرية  املجد  طريق 
النخيل ال تهزهم رياح وال جربوت املحتلني, 
اأبو  البطل حممد  القائد  املنا�شل  الأ�شري  اأنه 
القد�س  �رسايا  جماهدي  اأبرز  اأحد  مر�شة 

االإ�شالمي  اجلهاد  حلركة  الع�شكري  اجلناح 
ال�شابع ع�رس  اأنهى عامة  يف فل�شطني, والذي 
التوايل يف �شجون  الثامن ع�رس  العامة  ودخل 

االحتالل ال�شهيوين.
اأبو  اللطيف  عبد  حممود  حممد  اال�شم:-   -

مر�شة »اأبو موؤمن«
- مواليد:- اخلمي�س 23 مار�س 1978م

- البلدة االأ�شلية :- املجدل
ال�شاطئي  خميم  �شابقا  االإقامة:-   مكان   -

وحاليا حي ال�شيخ ر�شوان مبدينة غزة
االأخت«  :-  متزوج من  - احلالة االجتماعية 
والتي  احلامل  زوجته  خلفه  وترك  موؤمن«  اأم 
تري  ومل  »�شجى«  الوحيدة  طفلته  اأجنبت 

والدها اإال بعد خم�س �شنوات من اعتقاله.
االبتدائية  تعليمة  تلقي  العلمي:-  املوؤهل   -
يف  الغوث  وكالة  مدار�س  يف  واالإعدادي 
العامة  الثانوية  �شهادة  على  وح�شل  املخيم, 
يف مدر�شة ابن �شيناء, واكمل درا�شة التوجيهي 
يف  اجلامعية  درا�شته  ووا�شل  ال�شجن  داخل 
ال�شنة  باالنت�شاب  املفتوحة  القد�س  جامعة 

الثالثة خدمة اجتماعية.
»اأبو  االأ�شري  عائلة  تتكون  الكرمية:-  عائلته 
والوالدة  اهلل  رحمه  املتويف  والد  من  موؤمن« 
واالإخوة  اثنتان  االأخوات  من  وله  اهلل  حفظها 

الثالثة مبا فيهم االأ�شري حممد
- التهمة املوجة اإليه:- القيام باأعمال مقاومة 
واالنتماء  ال�شهيوين  االحتالل  قوات  �شد 
حلركة  الع�شكري  اجلناح  القد�س  ل�رسايا 

اجلهاد االإ�شالمي يف فل�شطني.
- تاريخ االعتقال:- الثالثاء 02 دي�شمرب 2003
- مكان االعتقال:- نفحة �شابقا ونقل حديثا 

قبل �شتة �شهور اإىل �شجن النقب
- حكم عليه :- »موؤبد« وباال�شتئناف ا�شتطاع 

تخفيف احلكم و�شوالً لـ »19«عاماً.
- اعتقال االأ�شري :- اأبو مر�شة

تاريخ  اأبو مر�شة لالعتقال يف  االأ�شري  تعر�س 
حممد  اأ�شرينا  كان  وبينما  2-12-2003م, 
متوجها لتاأدية مهمة جهادية كلفه بها ال�شهيد 
جنوب  خانيون�س  مبدينة  حميد  مقلد  القائد 
القطاع, اعرت�شت قوات االحتالل املتواجدة 

على ما كان يعرف �شابقاً بحاجز »اأبو هويل« 
ي�شتقلها  كان  التي  ال�شيارة  القطاع,  جنوب 
املهمة,  من  عودته  بعد  اعتقاله  من  ومتكنت 
الع�شكرية  املحكمة  ت�شمى  ما  واأ�شدرت 

بال�شجن  حكماً  االأمر  بادئ  يف  ال�شهيونية 
اأخرى,  عام  مئة  اإىل  اإ�شافة  مرتني  املوؤبد 
والوقوف  القد�س  ل�رسايا  االنتماء  بتهمة 
خلف العديد من العمليات اجلهادية و�شناعة 
املتفجرات, اإال اأن حمامي االأ�شري حممد اأبو 
مر�شة متكن من اال�شتئناف وا�شتطاع تخفيف 
جلوالت  وخ�شع  »19«عاماً.  لـ  و�شوالً  احلكم 
حتقيق قا�شية و�شعبة بعد اعتقاله وقد تنقل 
االإنفرادي  للعزل  وخ�شع  ال�شجون  كافة  بني 
من قبل ي�شمى اإدارة �شجن نفحة ال�شحراوي 
اإلقائه خطبة  ب�شبب  15-2-2020م,  تاريخ  يف 
ما  اإىل  فيها  تطرق يف حديثه  والتي  اجلمعة, 
املزعوم  االأمريكي  الرئي�س  �شفقة  ي�شمى 

ترامب«�شفقة القرن«
- احلالة ال�شحية لالأ�شري:- اأبو مر�شة

نتيجة خو�س االإ�رسابات عن الطعام ت�شبب له 
بالعديد من امل�شاكل ال�شحية جعلته يعاين من 

مر�س الكلى ووباء يف الكبد
واحلرية كل احلرية الأ�رسانا البوا�شل واأ�شرياتنا 

املاجدات من �شجون االحتالل.
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�سفحات من ن�سال احلركة الأ�سرية 

التجربة الن�سالية للأ�سري الدكتور حممد عرند�س

* مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة 
الأ�سرية

مركز  مع  بالتعاون  القد�س  توا�شل 
االأ�شرية يف  ل�شوؤون احلركة  اأبو جهاد 
احلركة  جتارب  ن�رس  القد�س  جامعة 
داخل  الن�شالية  الفل�شطينية  االأ�شرية 
االإ�رسائيلية  املعتقالت  وخارج 
البطولية  املالحم  هذه  لتوثيق  وذلك 

لالأجيال القادمة .

جتربة الأ�سري املحرر الدكتور 
حممد عرند�س

االأ�شري املحرر الدكتور  حممد حممود 
عرند�س من مواليد الرابع من كانون 
الن�شريات  الثاين عام 1978 يف خميم 
والذي  غزة  قطاع  و�شط  لالجئني 
اأ�شدود  مدينة  من  اأ�رسته  اإليه  جلاأت 
دكتور  وهو   ,  1948 عام  نكبة  بعد 
البكالوريو�س  �شهادة  يحمل  �شيديل 
واأثناء  االعتقال,  قبل  ال�شيدلة   يف 
االحتالل  �شجون  ومكوثه يف  اعتقاله 
ح�شل على عدة �شهادات منها: دبلوم 
تاريخ,  وبكالوريو�س   , دعاه  تاأهيل 
وماج�شتري يف الدرا�شات االإ�رسائيلية, 
االحتالل  �شجون  يف  اأم�شى  وقد 
اأبو  ملركز  جتربته  ويروي  عاما   19
ت�شاعدت   2000 العام  بعد   . جهاد 
االأق�شى   انتفا�شة  الثانية,  االنتفا�شة 
املطالبة باإنهاء االحتالل االإ�رسائيلي 
الفل�شطينية  اجلماهري  وهّبت   ,

للت�شدي لالحتالل والعدوان مبختلف 
 2001/8/13 وبتاريخ  الطرق. 
وجماهري  اأهلنا  يذهب  كما  ذهبت 
ومواجهة  الوطن  عن  للدفاع  �شعبنا 
جهادية  مبهمة  �شاركت   , االحتالل 
احلدود  على  نا�شفة  عبوات  لزرع 
للت�شدي  الربيج  ملخيم  ال�رسقية 
التي تقتحم مدننا  لدبابات االحتالل 
اكت�شفت  اأطفالنا.  وتقتل  وخميماتنا 
الثانية  ال�شاعة  االأمر  قوات االحتالل 
بعد  باعتقايل  وقامت  ظهراً  ع�رس 
مدة  ا�شتمرت  نار  واإطالق  حما�رسة 
ع�شكرية,  دبابة  اأدخلوين  �شاعات.   5
واإطفاء  واالإهانة  لل�رسب  تعر�شت 
على  كنت  ج�شدي,  على  ال�شجائر 
اأت�شدى  وال�شال�شل  التعذيب  الرغم 
ع�شكري  موقع  اإىل  نقلوين   , للجنود 
حاراً  اجلو  كان  احلدود.  من  قريب 
جداً خا�شة ونحن يف �شهر اأغ�شط�س, 
ا�شعر بالعط�س ال�شديد بعد يوم كامل 
من احل�شار , طلبت من اجلنود املاء, 
فلم يح�رسوه, وبعد فرتة جاء جندي 
املاء  من  قلياًل  ور�س  زجاجة  ومعه 
زجاجة  يُقّرب  كان  وفمي,  اأنفي  على 
بالتعذيب  يتعامل  يُبعدها,  ثم  املاء 
ممنوع  لكن  موجود  فاملاء   , النف�شي 
ال�رسب. كنت مكباًل من اخللف بقيود 
بال�شتيكية اإذا حّركت يدي ا�شعر اأنها 
�شوف تنقطع , تورمت اليدين وهناك 
املوقع  من  نقلوين  ودماء,  جروح 
الع�شكري اإىل �شجن ع�شقالن وهناك 
بداأت رحلة حتقيق وتعذيب ا�شتمرت 

انفرادية  زنزانة  متوا�شلة.  يوماً   49
اأحمر  �شوء  منت�شفها  اأ�شود يف  لونها 
من  الليل  اعرف  ال   , للعني  موؤذي 
 , ال�شاعة  حتديد  ا�شتطيع  ال  النهار, 
فيقول:  ال�شاعة؟  كم  ال�شجان:  ا�شاأل 
اأقوم  �شاعتني  بعد   , ال�شابعة  ال�شاعة 
ال�شاعة  فيقول:  اأخرى,  مرة  ب�شوؤاله 
ترجع  ال�شاعة  وكاأن  اخلام�شة.. 
مع  مهمة  جتربه  وهذه  اخللف.  اإىل 
ال�شجانني الذين يراوغون  وال يعطون 
يف  يلعبون  هم  ال�شحيحة,  االإجابة 
االأ�شري  النف�شي جتاه  ال�شغط  م�شائل 
بالتزامن مع التعذيب اجل�شدي. كنت 
حتى  الوقت  على  التعرف  يف  ارغب 
خالل  و   , ال�شالة  تاأدية  ا�شتطيع 
الوقت  اُحدد  �رست  التالية  االأيام 
وجبات  اإح�شار  اأثناء  تقديري  ب�شكل 
الطعام الذي كان قلياًل , كانوا مينعون 
�شيء   اأي  �شماع  ا�شتطيع  وال  االآذان 
على  لل�شبح  تعر�شت  الزنزانة.  داخل 
احلائط, وعلى كر�شي منخف�س جداً, 
حيث يربطون يدي  ب�شال�شل حديدية 
مثبته يف االأر�س , انخفا�س الكر�شي 
يوؤدي اإىل تقو�س ظهري واآالم قا�شية.  
عندما ينقلوين من الزنزانة اإىل غرفة 
و   , وقدامي  يدي  يقيدون  التحقيق 
�شوداء  ن�شارة  عيني  على  ي�شعون 
ن�شارة  مثل  االإغالق  حمكمة  داكنة 
ال  بحيث  واحلديد  اللحام  ُعمال 
الوا�شل من  الطريق  اأحد يف  اأي  اأرى 
الزنزانة لغرفة التحقيق. مرات كثرية 
التحقيق  غرفة  داخل  وحيداً  يُبقوين 

عدة �شاعات, ويف تلك الفرتة يُ�شغلون 
منخف�شة  حرارة  بدرجات  امُلكّيف  
جداً اأو عالية جداً , كنت اأُ�شاب باالآم 
�شديدة. املحققون كانوا مينعوين من 
 4 معي  يتابع  كان  اأنه  لدرجة  النوم,  
كل   , املحققني  من  »�شفتات«   5 اأو 
جديد  من  للتحقيق  يطلبوين  فرتة 
وعدم النوم اأدى اإىل اإ�شابتي باالإعياء 
واالإرهاق ال�شديد وعدم الرتكيز. بعد 
49 يوماً نُقلت اإىل غرف االأ�رسى, وقد 
بقيت موقوفاً ملدة 3 �شنوات, يف تلك 
طلبوا  حيث  للمحاكم  نقلوين  الفرتة 
حكم 32 �شنة, وبعد تدخل املحامني 
مت اإنزال احلكم , واأ�شدرت املحكمة 
بال�شجن  حكماً  بحقي  االإ�رسائيلية 
يف  كاملة  ق�شيتها  عاماً    19 ملدة 

ال�شجون.

جتربتي يف الإ�سرابات 

انتقلت من ع�شقالن اإىل نفحة , ويف 
العام 2003 اإىل �شجن ال�شبع اي�شل يف 
وعلى  االأر�س   انفرادية حتت  زنزانة 
اإثر ذلك قررت االإ�رساب عن الطعام 
ا�رساب  اأول  وهذا  فردي,  ب�شكل 
اأيام   9 مدة  ا�شتمر  حيث  اأخو�شه 
التحدي  ا�شتطعت  وبالفعل  متتالية, 
من  اإخراجي  مت  حيث   , واملجابهة 
ال�شبع حيث مكثت  اإىل عزل  الزنزانة 
�شجن  اإىل  نقلي  مت  اأ�شهر.   6 فيه 
خ�شت  وهناك   ,  2004 عام  هدارمي 
لكن  الطعام  عن  الثاين  االإ�رساب 

ا�شتمر  حيث  االأ�رسى  مع  املرة  هذه 
اإ�رسابات  ونفذت   , يوماً   18 مدة 
مع  ت�شامناً  اإ�شنادية  واأخرى  جماعية 
يف  خ�شت  بحيث  م�رسبني,  اأ�رسى 
اإ�رسابات   7 من  يقارب  ما  ال�شجون 
تاأتي  ال  الأنها  االإ�رسابات م�رسوعة   .
مثل:  مطالب  لديها  بل  فراغ  من 
العزل  اإلغاء   , احلياة  �رسوط  حت�شني 
االإنفرادي,  احلد من �شيا�شة االعتقال 
االإداري , ال�شماح  بالزيارات , حت�شني 
والتعليمية. حقيقة  ال�شحية  الظروف 
االأخطر  اخلطوة  هو  االإ�رساب 
االأ�رسى  اإليها  يلجاأ  التي  واالأق�شى 
ملا يرتتب عليها من خماطر ج�شيمة  
املوت.  اإىل  ت�شل  ونف�شية  ج�شدية 
واالإ�رساب عن الطعام ميكن اأن ننظر 
 , ال�شهولة  االأول: عدم  له من جانبني 
اآالم  نتيجة  ميوت  يوم  كل  فاالإن�شان 
املعدة وعدم الرتكيز واالإعياء والقيء 
ال�شديد و الهزال. اأما اجلانب الثاين: 
�شرب  مرحلة  بل  اأيام  عّد  لي�س  فهو 
اأمعاء  ومعركة  وجمابهة,   وحتدي 
اإثبات الذات  اأهداف  خاوية لتحقيق  
والهوية  والتحرر الوطني وهو مرحلة 
وجه  يف  ال�شمود  �شالحها  كفاحية 
االحتالل. اأ�شعب اإ�رساب خ�شته كان 
عام 2017 وهو اإ�رساب جماعي قاده 
كان  الربغوثي  مروان  القائد  االأ�شري 
االأ�رسى  حياة  ظروف  حت�شني  هدفه 
الوقت يف �شجن نفحة.  كنت يف ذلك 
ا�شتمريت يف اإ�رسابي عن الطعام عام 

2017 ملدة 42 يوماً متتالية, ويف اليوم 
باالإعياء  اأُ�شبت  والثالثني  احلادي 
»اوهلي  �شجن  اإىل  نقلوين  ال�شديد. 
كيدار«, عر�شوين على طبيب , قيدوا 
م�شت�شفى  اإىل  ونقلوين  وقدمي,  يدي 
القلب  دقات  يل  قا�شوا   , �شوروكا 
عجيباً  اأمر  �شاهدت  حلظات  وبعد 
االأطباء  من  جمموعة  ح�رس  لقد 
و  تقييدي  من  وزادوا  جنود  ومعهم 
ام�شكوا بي من جميع اجلوانب وبداأوا 
ي�شعون بربي�شاً يف اأنفي واآخر يف فمي 
لقد  داخل معدتي  ما  �شيئاً  وي�شكبون 
توقف جمرى تنف�شي , انقطع نف�شي,  
ا�شتخدموا  لقد   , املوت  �شاهدت 
يوماً  بقيت  الق�رسية.  التغذية  معي 
لل�شجن  اأعادوين  ثم  امل�شت�شفى  يف 
ووا�شلت االإ�رساب ومل اأتوقف اإىل اأن 
مت االإعالن عن اإنهائه من قبل احلركة 
ر�شالة  اأو�شلت  لقد  االأ�شرية,  الوطنية 
عز  باهلل  بالثقة  ت�شلح  اإذا  االأ�شري  باأن 
ي�شتطيع  فلن  واالإرادة   وال�شرب  وجل 
الطعام  عن  اإ�رسابه  ك�رس  االحتالل 
من  اتبعوا  مهما  �شموده  ك�رس  اأو 
طرق واأ�شاليب. التغذية الق�رسية التي 
تتبعه  اأ�شلوب  هي  معي  ا�شتخدموها 
زمن  منذ  االحتالل  �شجون  م�شلحة 
خطرية  و�شيلة  وهي    , االآن  حتى  و 
واجل�شدي  النف�شي  والتعذيب   , للقتل 
االإن�شان  حلقوق  �شارخ  وانتهاك   ,
عن  االإ�رسابات  وقف  يحاولون  هم 

الطعام. 

قال فهد اأبو احلاج مدير عام مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س يف ت�سريحات 
�سحفية اأن الوقت قد حان لال�ستماع اإىل اأنات ونداءات الأ�سرى والإح�سا�س مبعاناتهم ومعاناة اأبناء 

عائالتهم واإبقاء هذا امللف مفتوحا اأمام كل املحافل الدولية وتذكري املجتمع الدويل مب�سوؤولياته جتاه 
ال�سعب الفل�سطيني واأ�سراه ، واأطلق اأبو احلاج نداء با�سم املركز للوقوف اإىل جانب الأ�سرى بعد الهجمة 

ال�سر�سة لإدارة ال�سجون �سد ال�سرى 

)1978م -2020م (

الأ�سري حممد حممود اأبو مر�سة يدخل عامه الـ 18 يف �سجون الحتلل



الأحد 06 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ21  ربيع الثاين   1442ه دويل13

يف ر�سالة رد خاللها اإبراهيم منري نائب مر�سد اجلماعة، على تقدمي ال�سيناتور الأمريكي 
اجلمهوري تيد كروز، م�سروع قانون للكونغر�س لت�سنيفها »منظمة اإرهابية«

الإخوان امل�سلمون يردون على   ال�سيناتور الأمريكي تيد كروز

 ل منار�س الإرهاب وفكرنا حاجز �سد التطرف
ق.د/وكالت

جماعة  مر�شد  نائب  منري  اإبراهيم  قال 
ميار�س  تنظيمه »ال  اإن  امل�شلمني  االإخوان 
التطرف«جاء  �شد  وفكره حاجز  االإرهاب، 
تقدمي  على  ردا  لـ«منري«،  ر�شالة  يف  ذلك 
كروز،  تيد  اجلمهوري  االأمريكي  ال�شيناتور 
الكونغر�س لت�شنيف  اإىل  قانون  م�رشوع 
منري،  اإرهابية«واعترب  »منظمة  اجلماعة 
قانون  م�رشوع  كروز  تقدمي   ، الر�شالة  يف 
متوقعة  غري  »مفاجاأة  باأنه  اجلماعة  �شد 
جترى  التي  املحاكمة  عن  االنتباه  ت�رشف 
الطالب  ق�شية  )يف  االإيطالية  االأر�س  على 

جوليو ريجيني(«.
»نيابة  اأعلنت  املا�شي،  نوفمرب   30 ويف 
مب�شوؤولية  بروما  اال�شتباه  اجلمهورية« 

اأمنية م�رشية عن  اأجهزة  اأفراد يف  خم�شة 
ريجيني،  جوليو  االإيطايل  الطالب  مقتل 
عام 2016 بالقاهرة، وهو ما حتفظت عليه 
»ت�شكيل  عن  وحتدثت  امل�رشية،  النيابة 
وثائق  ي�شتخدم  ال�رشقة  بغر�س  ع�شابي« 

اأمنية مزورة، بح�شب بيان م�شرتك.
 )..( كروز  تيد  منري »ال�شيناتور  وطالب 
بريطانيا  اإليه  انتهت  اإىل ما  بالرجوع 
ونتيجة  االأمريكية  االإدارة  م�شاركة  وبعد 
يتم  التي  االتهامات  حول  دولية  لتحقيقات 
هذه  )من  »ثبت  للإخوان«وتابع:  توجيهها 
التحقيقات( اأن اجلماعة ال متار�س االإرهاب 
التطرف«ونبه  �شد  حاجز  هو  فكرها  واأن 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  باأن  كروز،  منري، 
»ترامب )جمهوري( مل ي�شتجب طوال فرتة 
متوافقا  املطالبة،  لهذه  االآن  وحتى  حكمه 
خارجيته  وزارة  حتددها  ال�شيا�شة التي  مع 

الكونغر�س  لتوجه  وا�شتجابة  واأجهزتها 
االأحوال  حول  اال�شتماع  جل�شات  وتكرار 
االإخوان،  مر�شد  نائب  م�رش«وختم  يف 
ر�شالته خماطبا كروز »رجاء اإعطاء العدالة 

حقها«.
واخلمي�س، اأعلن كروز، ع�شو جلنة العلقات 
م�رشوع  ال�شيوخ، تقدمي  مبجل�س  اخلارجية 
نقلته  ما  اجلماعة، وفق  ب�شاأن  القانون 
م�رشوع  وطالب  االأمريكية  اإن«  اإن  »�شي 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  القانون 
با�شتخدام �شلطتها القانونية وتقدمي تقرير 
اإرهابية  »منظمة  االإخوان  ت�شنيف  حول 
من  العديد  خل�س  »لقد  اأجنبية«واأ�شاف: 
اأقرب حلفائنا )مل ي�شمها( يف العامل العربي 
جماعة  االإخوان  اأن  اإىل  طويلة  فرتة  منذ 

اإرهابية«.
ويف 2015 و2017، قدم كروز، م�رشوع قرار 

اإىل  ينتهي  اأن  دون  اجلماعة،  بحق  مماثل 
اإقرار من الكونغر�س ويف مار�س اآذار 2014، 
اإدراج  ال�شعودية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
االإرهابية  التنظيمات  قائمة  يف  االإخوان 
النظام  ملوقف  داعًما  اململكة  قرار  وجاء 
يف م�رش، الذي اأعلن االإخوان، يف دي�شمرب 

وذلك  واإرهابية،  حمظورة  جماعة   ،2013
االأ�شبق  بالرئي�س  االإطاحة  من  اأ�شهر  بعد 
للجماعة  املنتمي  مر�شي،  حممد  الراحل 
لن  اإنها  بريطانيا  قالت   ،2015 ويف 
ولكن  باالإرهاب،  اجلماعة  ت�شتطيع و�شم 

حذرت من ارتباط بع�س اأفرادها بالعنف.

املفكر املغربي حممد طالبي

الإ�سالم لي�س يف اأزمة بل م�سروع ماكرون 
الأنا�سول

اإن  طلبي،  حممد  املغربي  املفكر  قال 
الرئي�س  ادعى  كما  اأزمة  يف  لي�س  »االإ�شلم 
الفرن�شي اإميانويل ماكرون الذي يعاين اأزمة 
يف بنيته املعرفية ويف م�رشوعه ال�شيا�شي«.
طلبي،  اأ�شاف  االأنا�شول  مع  مقابلة  ويف 
التنمية  داخليا يف حتقيق  »ف�شل  ماكرون  اأن 
تركيا  مع  �رشاعه  يف  وخارجيا  االقت�شادية 

القوية«. 
يف  ماكرون  قال  املا�شي  ال�شهر  ومطلع 
يف  اأزمة  اليوم  يعي�س  »االإ�شلم  اإن  خطاب، 
الت�شدي  باري�س  وعلى  بالعامل«،  مكان  كل 
ال�شاعية  بـ«االنعزالية االإ�شلمية  ملا و�شفها 
اجلمهورية  واإنكار  مواز  نظام  اإقامة  اإىل 

الفرن�شية«.

 ماكرون يجهل الإ�سالم

جليل  ينتمي  »ماكرون  اأن  طلبي،  واأو�شح 
املقاولني ولي�س املثقفني«واأ�شاف اأن الرئي�س 
الفرن�شي »اأظهر اأن لي�س لديه ر�شيد معريف 
منطقة  يف  خ�شو�شا  ال�شعوب  حول  وثقايف 
اإفريقيا«واأردف  و�شمال  االأو�شط  ال�رشق 
دون  يت�رشف  ماكرون  فاإن  لذلك   « طلبي 
اأن  ي�شتطيع  عميق  فكري  والء  له  يكون  اأن 
يزن به كلماته، وهو على جهل تام باالإ�شلم 

كوحي«.
اأزمة،  يف  لي�س  كوحي  »االإ�شلم  اأن  وتابع 
بالعك�س فهو ميتلك كل املقومات واملفاهيم 
احل�شارة  مغالق  حل  على  القادرة  والقيم 
فقط،  االإ�شلمية  احل�شارة  ولي�س  العاملية 
وفطرة  وعدل  واآدمية  عقل  دين  الأنه 
يجهل  »ماكرون  اأن  طلبي،  وغريها«واعترب 
اإ�شلمية  ح�شارة  اأنتج  الذي  االإ�شلم  تاريخ 
واأدت  قرون،  ثمانية  من  الأكرث  العامل  قادت 
واجلن�شيات،  االأعراق  بني  تام  توافق  اإىل 
رغم  االأمة  مكونات  بني  �رشاعا  نر  فلم 
هي  كانت  االأعلى  اجلن�شية  الأن  االختلف، 

االأخوة يف الدين«.
ال�رشطة  اأعلنت  املا�شي،  اأكتوبر   16 ويف 
قالت  رجل  بالر�شا�س  قتلت  اأنها  الفرن�شية 
اإنه �شي�شاين قتل معلما عر�س على تلميذه 
حممد  للنبي  م�شيئة  كاريكاتريية  ر�شوما 

باإحدى  مدر�شة  يف  �شلم،  و  عليه  اهلل  �شلى 
�شواحي العا�شمة باري�س وردا على احلادث 
اأخرى  ور�شوم  �شور  ن�رش  فرن�شا،  �شهدت 
م�شيئة للر�شول، على واجهات بع�س املباين 
احلكومية، كما زادت ال�شغوط واملداهمات 
املدين  املجتمع  منظمات  ت�شتهدف  التي 
 21 ويف  ذاته  لل�شبب  بالبلد،  االإ�شلمية 
ت�رشيحات  يف  ماكرون  قال  املا�شي  اأكتوبر 
»الر�شوم  عن  تتخلى  لن  فرن�شا  اإن  �شحفية، 
موجة  اأ�شعل  ما  )امل�شيئة(،  الكاريكاتورية« 

غ�شب يف اأنحاء العامل االإ�شلمي.

 امل�سلمون والعلمانية يف فرن�سا

وقال طلبي اإن »االإ�شلم لي�س يف اأزمة، لكن 
ال ميكن اأن نخفي اأن امل�شلمني يف اأزمة ب�شبب 
على  و�شيطرتا  انت�رشتا  عقديتني  مدر�شتني 
العامل االإ�شلمي يف القرن الع�رشين«واأو�شح 
مع  الوهابية  ال�شلفية   « هما  املدر�شتني  اأن 
مع  وال�شيعية  لل�شلطة،  �شعود  اآل  و�شول 
»هاتني  اأن  طلبي،  االإيرانية«واأ�شاف  الثورة 
وفكريا  عقيديا  املتطرفتني  املدر�شتني 
تعتربان وجه االأزمة لدى امل�شلمني«، معتربا 
التطرف  لكل  االأ�شا�شيان  »امل�شدران  اأنهما 
واالإرهاب، و االإرهاب امل�شاد يف املنطقة«.

ب�رشعة  انت�رشتا  »املدر�شتني  اأن  اإىل  واأ�شار 
علينا  �شن  الذي  الغرب  اإرهاب  ب�شبب 
)امل�شلمني( اإرهابا اأدى اإىل اإ�شقاط اخللفة 
غريب  كيان  وغر�س  املنطقة،  وتفكيك 
ال�شهيوين   الكيان  وهو  ال�رشقية  البوابة  يف 
العدوان  من  موجات  علينا  ي�شن  ومازال 
بقاع  ويف  واأفغان�شتان  العراق  يف  ح�شل  كما 

اأخرى«.
اجلمهورية  »قيم  اأن  اإىل  طلبي،  ولفت 
العلمانية  الأن  اأزمة،  يف  لي�شت  الفرن�شية 
اأقامت  الفرن�شية  الثورة  بها  جاءت  التي 
دون  اأ�شيل  دميقراطيا  �شيا�شيا  نظاما 
�شعائرهم  للنا�س  وتركت  االأديان  مت�س  اأن 
يف  االأزمة  »لذلك  قائل:  ودياناتهم«وتابع 
تقديري تتجلى يف عقلية ماكرون نف�شه الأنه 
يريد اإعادة تعريف العلمانية ب�شكل متطرف 
بها  جاءت  التي  العلمانية  عك�س  ومت�شدد، 
بالدميقراطية  اآمنت  التي  الفرن�شية  الثورة 

والتعددية الفكرية والدينية وغريها«.

 م�سروع ماكرون

واعترب طلبي، اأن »االأزمة احلقيقية تتجلى 
مل  الذي  ملاكرون  ال�شيا�شي  امل�رشوع  يف 
توزيع  اإعادة  وال  عدل  وال  تنمية  ال  يحدث 
الرثوة ب�شكل عادل بني الفرن�شيني«وقال اإن 
»الدليل هو هزميته )ماكرون( يف االنتخابات 

البلدية االأخرية«.
ال  ماكرون  لدى  »االأزمة  طلبي  واأ�شاف 
الداخلي  ال�شيا�شي  م�رشوعه  يف  تتجلى 
العلقات  م�شتوى  على  حتى  بل  وحده، 
اأمام  »هزم  ماكرون  اأن  الدولية«وا�شتطرد 
كثري  ويف  وليبيا،  املتو�شط  �رشق  يف  تركيا 
من امللفات االأخرى، وبالتايل فاإن م�رشوعه 
اأزمة  يف  واخلارجي  الداخلي  ال�شيا�شي 

كبرية«.

خوف ماكرون من تركيا

االإ�شلم  �شد  ماكرون  حملة  دواعي  وحول 
قال طلبي، اإن »الهدف منها وا�شح وهو اأنه 
بعدما خ�رش االنتخابات املحلية، ومعركته 
املتطرف  للتيار  يتملق  بداأ  تركيا  مع 
والفا�شي داخل فرن�شا لعله يك�شب م�شاحة 
يف االنتخابات املقبلة تبقيه كرئي�س دولة«.

عام  ب�شكل  والغرب  »ماكرون  اأن  واأ�شاف 
بثوب  االإ�شلم  عودة  من  يخافون  بداأوا 
اليوم  تركيا  تكر�شه  ما  وهو  دميقراطي، 
كربى«واأردف  اإ�شلمية  قوة  اأ�شبحت  والتي 
بقوة حتت غطاء  تعود  التي  »تركيا  طلبي 
ت�شكل  اأن  ت�شتطيع  والتي  اإ�شلمي  اأخلقي 
حلفا اإ�شلميا كبريا مع باك�شتان واإندوني�شيا 

وماليزيا ت�شكل م�شدر خوف لفرن�شا«.
هزمية  ذلك  على  »الدليل  اأن  وتابع، 
�رشق  ويف  االإلكرتونية  احلرب  يف  فرن�شا 
الع�شكرية  التقنية  وحتقيق  املتو�شط، 
انت�شارات �شاحقة يف �شوريا وليبيا  الرتكية 
تركيا   « اأن  واأذربيجان«و�شدد طلبي، على 
بحجاب  ملفوفة  املرة  هذه  جاءت  التي 
اأغ�شبت  الغربية  الدميقراطية  حداثي وهو 
غري  غ�شب  اإىل  قاده  ما  واأخافته  ماكرون 
ارتكاب  اإىل  املطاف  به  وانتهى  عاقل، 
مع  التعامل  يف  الفادحة  االأخطاء  تلك 

امل�شلمني«.

 �سالح املقاطعة القت�سادية

وحول دعوات املقاطعة االقت�شادية لفرن�شا 
يف العامل االإ�شلمي، �شم طلبي �شوته لتلك 
ملواجهة  فعال  �شلح  اإنها   « قائل  الدعوات 
للإ�شلم،  الفرن�شية  االإ�شاءة  ماكرون«وبعد 
مقاطعة  حملت  الدول  بع�س  يف  اأُطلقت 

للمنتجات والب�شائع الفرن�شية.
ماكرون  »ت�رشيحات  اأن  طلبي،  واعترب 
االأخرية لقناة )اجلزيرة( القطرية جاء نتيجة 
ال�شغط القوي الذي اأحدثته موجة املقاطعة 
الهادئ  املحيط  يف  جاكارتا  من  ال�شاملة 
االأطل�شي«واأ�شاف  املحيط  يف  الرباط  اإىل 
الغ�شب  من  خروجه  بداية  تكون  اأن  »اأمتنى 
التعامل  ال�شيا�شي يف  الر�شد  اإىل  العاقل  غري 
مع امل�شلمني داخل فرن�شا ومع رموز االإ�شلم 

على ال�شعيد الدويل«.
و�شدد طلبي، على اأنه »ال ميكن قبول جرح 
قال  الذي  العظيم  الرجل  نبينا،  يف  كرامتنا 
عنه اأكرب فل�شفة الغرب اإنه لو كان يف القرن 
القرن«واأعرب  مع�شلت  كل  حلل  الع�رشين 
اجلزيرة  لقناة  ت�رشيحات  يف  ماكرون، 
اإزاء  امل�شلمني  »تفهمه« مل�شاعر  عن  اأخريا، 
حممد  للنبي  امل�شيئة  الكاريكاتورية  الر�شوم 
االإ�شاءة  رف�شه  يعلن �رشاحة  اأن  دون  )�س(، 

للإ�شلم.
الفعل  ردود  اأن  »اأعتقد  ماكرون:  واأ�شاف 
)جتاه االإ�شاءة الفرن�شية للإ�شلم( كان مردها 
النا�س فهموا  اأكاذيب وحتريف كلمي، والأن 

اأنني موؤيد للر�شوم الكاريكاتورية«.
حركة  يف  ع�شو  االآن  هو  طلبي  اأن  يذكر 
حلزب  الدعوية  الذراع  واالإ�شلح(  )التوحيد 
احلكومي(  االئتلف  )قائد  والتنمية  العدالة 
التنفيذي  مكتبها  ع�شوية  عن  تخلى  اأن  بعد 
ليفرغ للعمل الفكري كما تقلد طلبي مهاما 
»الفرقان«  جملة  حترير  مدير  منها  عديدة 
ملنتدى  التنفيذي  املكتب  وع�شو  املغربية، 
مدنية(،  )منظمة  االإن�شان  حلقوق  الكرامة 
وع�شو  االإ�شلمي  القومي  املوؤمتر  وع�شو 
للو�شطية  العاملي  للمنتدى  الدائم  املكتب 
»تقرير  بينها  من  موؤلفات  عدة  ولطلبي 
الر�شمي  املغربي  ال�شيا�شي  العقل  نقد  يف 
مهًل  اال�شرتاكيني  و«مع�رش  واملعار�س«و، 

)م�شارحة بق�شد امل�شاحلة(«.

فرن�سا

ماكرون يرتاجع عن 
دعم م�سروع قانون 

»الأمن ال�سامل«

باري�س / الأنا�سول

عن  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  تراجع 
املثري  ال�شامل«  »االأمن  قانون  م�رشوع  دعم 
احتجاجات  اإثره  على  اندلعت  الذي  للجدل، 
وا�شعة يف  اأنحاء البلد، و�شط قلق حقوقي من 

تعار�شه مع حرية التعبري.
موقع  مع  م�شورة  مقابلة  يف  ماكرون  وقال 
اأثار  الذي  القانون  اإن ن�س  الفرن�شي،  »بروت« 
اإىل  اإ�شارة  يف  �شياغته«،  اإعادة  »�شتتم  جدال 
»دائما  واأ�شاف:  القانون  24 من م�رشوع  املادة 
�شيكون م�شموحا لل�شحفيني واملواطنني بت�شوير 
ال�شور على مواقع  ون�رش هذه  ال�رشطة  عنا�رش 
االأقاويل  ندع  »لن  االجتماعي«وتابع:  التوا�شل 
احلريات  م�شتوى  من  نخف�س  اأننا  اإىل  ت�شري 

يف فرن�شا«.
»لنكن  قائل:  اجلديد  موقفه  ماكرون  وبرر 
حتظره  وما  مفتوح،  عامل  يف  نحن  وا�شحني، 
على  وو�شعه  نقله  ميكن  يف فرن�شا غدا، 
اأيام  اإيطاليا«ومنذ  اأو  بلجيكا  من  االإنرتنت 
م�رشوع  لرف�س  عموم فرن�شا،  تظاهرات  جتتاح 
قانون »االأمن ال�شامل«، الذي ح�شل على ال�شوء 
االأخ�رش من الربملان وتن�س اإحدى مواد م�رشوع 
غرامة  ودفع  �شنة  ال�شجن  عقوبة  على  القانون، 
قدرها 45 األف يورو، يف حال بث �شور لعنا�رش 
حالة  بلغت  واخلمي�س،  والدرك  ال�رشطة  من 
كامريات  �شور  نُ�رشت  عندما  ذروتها  االحتقان 
بال�رشب  �رشطة  عنا�رش  اعتداء  تظهر  مراقبة 
اإفريقية  اأ�شول  من  مو�شيقي  منتج  على  املربح 
ور�شخ الربملان، االإثنني، للتظاهرات امل�شتمرة 
اإعادة �شياغة املادة 24  اأيام، معلنا عزمه  منذ 

من م�رشوع قانون »االأمن ال�شامل«.

.      اأزمة ماكرون تتجلى يف م�سروعه ال�سيا�سي الداخلي 
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الروائية �سعدية بن خليفه، لـ"الو�سط "

كتاباتي ج�سر بني كفاح فل�سطني واإغراء الغربة
ك�سفت الروائية �سعدية بن خليفه يف حوار خ�ست به يومية » الو�سط »عن اإ�سدارها اجلديد املتمثل يف رواية« بارادوك�س 
)بحروف مائية(« ال�سادرة حديثا عن دار اأدلي�س للن�سر والتوزيع باجلزائر،والذي تناولت فيها الطابع االجتماعي وياأتي 

هذا العمل االأدبي بعد باكورة اأعمالها املو�سومة بـ »فداء ) ا�سمي فل�سطيني(«، والتي خ�س�ستها هذه الكاتبة املتميزة  للق�سية 
الفل�سطينية التي يوؤمن بها كل جزائري وعربي، هذا ما يربز اأن ابنة  اجلزائر  قد متكنت فعال  من رد االعتبار لل�سعب 

الفل�سطيني االأبي من خالل منتوجها االأدبي،كما اأن هذا اللقاء ال يخلو من املفاجاآت حيث اأن هذه املوؤلفة ال�سابة املوؤمنة بالكتابة 
قد  اأف�سحت لنا الأول مرة عن كتابها اجلامع الذي ت�سرف عليه و املو�سوم بـ »حروف دافقات« الذي �سي�سدر قريبا،كما اأننا نرتك 

باقي التفا�سيل للقارئ العزيز ليتعرف اأكرث على هذه ال�سخ�سية اجلزائرية املتاألقة.

حاورها: حكيم مالك

بن  »�سعدية  تعرف  كيف     .
خليفه« نف�سها للقارئ ؟

�سعدية بن خليفه روائية جزائرية من مواليد 
بجامعة  ل�سانيات  1999،خريجة  اأفريل   15
رواية  بالوادي،�ساحبة  خل�رض  حمه  ال�سهيد 
»فداء)ا�سمي فل�سطيني«،والرواية الثانية حتت 
عنوان :«بارادوك�س«. وم�رضفة عن كتاب جامع 

حتت عنوان »حروف دافقات«.

يف  موهبتك  اكت�سفت  متى     .
الكتابة ؟ و هل اأنِت من اخرتت درب 

الكتابة اأم هي التي اختارك؟

يف  اأبدعت  حينما   ، مرة  اأول  الكتابة  بداأت 
ر�سائل  �سطور  يف  النور  اإىل  م�ساعري  اإخراج 
بي  اآمنت  ثم  ال�سداقات،  وتكوين  الأم  اأعياد 
الكتابية  بالتعبريات  اأ�سعد  وجدتني  حينما 
البتدائي  �سنوات  يف  الإدماجية  والو�سعيات 
بع�سنا  اخرتنا  فلقد   للكتابة  الأوىل.وبالن�سبة 
وِلعُت  واأنا  اكت�سفتني  فهي  تر�سد،  �سابق  عن 
يومي  حتى  عني  تتخلى  ومل  اأتركها  فلم  بها 
اأجُدين  فيها  واملهرب،  امللجاأ  فهي  هذا، 
دون اأن اأتيه واأ�سنع عاملي بعيًدا عن �سو�ساء 

العامل وق�ساوة الواقع.

.   ملن تقرئني بالذات؟

فاأنا  اثنني  اأو  ا�سم  بذكر  الكتفاء   اأ�ستطيع  ل 
اأتدحرج بني كل الفنون الأدبية :يلهمني اأحمد 
خالد توفيق وح�سن اجلندي، اأحب اأ�سلوب غادة 
ال�سمان ويغويني �سعر بدر �ساكر ال�سياب ونزار 
قباين، ابن بادي�س، حممد الب�سري الإبراهيمي 
اأت�رضف مبطالعتي  اأ�سماء  كلها  نبي  بن  مالك 
واأغاثا  كافكا  فرانز  اأعمال  لأفكارهم،اأطالع 
الأ�سماء  خمتلف  اإىل  اأي�سا  واأقراأ  كري�ستي 
يف  ب�سمتها  �سنعت  التي  والعاملية  الوطنية 

عامل الأدب والتاأليف.

اأعمالك  باكورة  عن  حدثينا     .
»فداء)ا�سمي فل�سطيني(«؟

حول  اأحداثها  تتمحور  ثورية  خيالية  رواية 
ال�سعبني  بني  العالقة  عمق  ومدى  فل�سطني 
يف  اأحداثها  تبداأ   ، والفل�سطيني  اجلزائري 
اأحد  اأ�رضف  �سلميان  �سخ�سية  مع  اجلزائر 
رجال الأعمال اجلزائريني الذي ي�ساند حركة 
الأحداث  ت�ستد  ثم  الفل�سطينية  املقاومة 
حيث  فل�سطني  اإىل  ننطلق  اغتياله،ثم  بعد 
�سخ�سية  وتربز  وال�رض  اخلري  �رضاع  يبداأ 
،ويظهر  انتقامها  ورحلة  الثورية  املراأة  فداء 
للحرية. ال�ساعية  الفل�سطينية  احلركة  اأبطال 
.عدد  التوقعات  كل  عن  بعيدة  النهاية  لتكون 
�سفحاتها:101 �سدرت يف �سهر �سبتمرب 2019 
عن  دار اأدلي�س للن�رض والتوزيع والرتجمة ومن 
منرب يومية« الو�سط » �ساأهدي لقرائي الأعزاء 
مقطعا منها :واإن �ساألوين مباذا اأجيبهم؟ ارفع 
راأ�سك عاليا وقل باأنك ابن الوطن وابن الثورة 
املذنب  باأنك  اأخربهم  ال�سهيد،  ابن  وال�سهيد 
اأعميت  الذي  اأنك احلق  اأخربهم  دومنا ذنب، 
اأعينهم عنه، اأخربهم اأنك ابن الوطن الذي لن 
ميوت اأبدا واأخربهم باأن ا�سمك فل�سطيني من 
الوريد اإىل الوريد، حتى واإن كنت تعلم اأنهم ل 

باأنك  لهم  كرر  لكن  يحرروك،  ولن  ين�رضونك 
فل�سطيني حتى يعلم العامل من اأنت.

.   ماذا تناولت يف روايتك الثانية  
»بارادوك�س )بحروف مائية(«؟

احلرقة  ظاهرة  تتناول  اجتماعية  رواية 
ظروفها  اأ�سبابها  اجلزائري  املجتمع  يف 
خم�سة  جند  الأحداث  جمريات  ونتائجها،يف 
م�ساكل  من  تعاين  رئي�سية خمتلفة  �سخ�سيات 
،يف  اجلزائري  ال�سباب  معظم  منها  يعاين 
احلرقة  جتربة  القارئ  يعي�س  الرواية  هذه 
تبدو  التي  ال�سخ�سية  وح�سب  تفا�سيلها  باأدق 
م�سابهة  ظروًفا  وتعاين  �سخ�سية  من  قريبة 
،فتنطلق املجموعة من وهران نحو  لظروفه 
املختلفة  الأحداث  تبداأ  ،حيث  الغربة  بالد 
اإىل  لن�سل  والكوميديا  الدراما  بني  املمزوجة 
النهاية فنجد خم�سة نهايات  مفرتق طرق يف 
  96: �سفحاتها   .عدد  ل�سخ�سياتنا  خمتلفة 
اأدلي�س  دار  عن   2020 مار�س  يف  و�سدرت 

للن�رض والتوزيع والرتجمة.

)االأوىل  روايتيك  اأهديت  ملن     .
والثانية( ؟

»مرابط  اأ�ستاذتي  اإىل  الأوىل  روايتي  اأهديت 
وحيدة« التي كانت م�سعل احللُم بعد انطفائه 
والتي  اأف�سالها  كل  على  لها  كثرًيا  واأنا ممتنة 
ل اأزال اأبحث عنها علّني األقاها يوًما،واإىل كل 
من اآمن بي وكان �سنًدا، »كمال« الذي ل اأمل 
وال�سند  الأخ  ال�سطور فهو  ا�سمه بني  ذكر  من 
روايتي  انحنائي،اأما  حني  عليه  اأتوكاأ  الذي 
الهجرة غري  كل �سحايا  اإىل  فاأهديتها  الثانية 
ال�رضعية واإىل روح »العيا�سي حمجوبي«عيا�سي 
الرواية،  من  جزًء  كان  اهلل(الذي  )رحمه  البئر 
اآن�ستي ميينة التي اأخذت متدح  اأتذكر  مازلت 
تعبريي الكتابي وطلبت مني اأن اآخذه واأجوب 

به اإىل الأ�ساتذة واأريهم اإبداعي، �سعور الفخر 
ونظرتها حينها مازلت اأ�سعر بها كاأنها حتدث 
اأي�سا  اأمامي يف كل مرة ،معلمي من�سف تليه 
اأ�سكرهما  الطفولة  منذ  حلرويف  داعًما  كان 
معرفة  يف  �ساعداين  لأنهما  ال�سكر  جزيل 

الطريق يف وقت مبكر .

يف  وقتك  جل  تق�سني  كيف     .
فرتة احلجر ال�سحي ؟

على عك�س الكثريين الذين اعتربوا اأن احلجر 
ال�سحي نقمة واأنه قد قلب حياتهم راأ�ًسا على 
حققت  كبرية  نعمة  اأنا  اعتربته  عقب،فقد 
م�ست،  �سنوات  طوال  اأحققه  مل  ما  فيها 
بارادوك�س«  روايتي«  اإنهاء  من  متكنت  فقد 
احلجر  �ساعدين  ،وقد  الفارط  مار�س  �سهر 
الكتب  عديد  مطالعة  يف  اأي�سا  ال�سحي 
النف�سية والرتكيز يف حمتواها و�سقل اأفكاري 
والتزود بكثري من املعلومات، وقد كنت اأتعلم 
وخالل  الإجنليزية،  اللغة  من  التمكن  واأحاول 
احلجر ال�سحي اأي�سا ُخ�ست جتربة الإ�رضاف 
على الكتاب اجلامع »حروف دافقات« وكانت 
اأن  القول  اأ�ستطيع  نوعها،  من  فريدة  جتربة 
احلجر ال�سحي فقد اأفادين جًدا وكان فر�سة 
عظيمة يل لرتتيب اأفكاري وامل�ساركة يف كثري 

من امل�سابقات الأدبية.

.   هل �ستخو�سني جتربة الكتابة 
يف اأجنا�س اأدبية كال�سعر والق�سة ؟

ق�س�س  اأكتب  حاليا  اأنا  للق�سة،  بالن�سبة، 
ق�سرية اأعتقد اأنني جيدة يف تاأليفها اإىل مدى 
بعيد،اأما بالن�سبة لل�سعر فال اأ�ستطيع اخلو�س 
اأ�ستطيع  ل  كبرية  هيبة  فيه  اأرى  فمازلت  فيه 
تدوين  فن  كتابة  ،اأجيد  حاولت  مهما  بلوغها 
اأنني  التحفيزية،اأعتقد  اليوميات،والر�سائل 
اأحد  يف  الكتابة  العاجل  القريب  يف  �ساأحاول 

هذه الفنون الأدبية.

.   ماذا عن م�ساركتك يف الكتاب 
اجلامع« حروف دافقات« ؟

 
بـ  مو�سومة  ق�سرية  بق�سة  كانت  م�ساركتي 
كورونيات«  عنوان«  حتت  مِيّت!«...  :«تغريدة 
مو�سوًما  كان  الثاين  اجلزء  منه،و  اأول  كجزء 
الأوىل  للق�سة  بالن�سبة  بقية«و  للحكاية   »: بـ 
الطبيب  بوفاة  تاأثًرا  األفتها  ميت«  »تغريدة 
الكورونا  اأول �سحايا  كان  �سليم لطر�س، فقد 
اأعرب  اأن  الأبي�س،اأردت  اجلي�س  �سفوف  يف 
تاأثرت  اخلا�سة،فقد  بطريقتي  امتناين  عن 
كثرًيا لوفاته،  وتخليًدا لروحه باعتباره �سهيد 
الواجب ، فقد كان هذا الطبيب العام �ساحب 
 ،2020 اأفريل   11: يوم  تويف  والذي  �سنة   37
والوطني يف  املهني  بواجبه  يقوم  كان  حينما 
ظل الظروف املاأ�ساوية التي متر بها اجلزائر 

والب�رضية اأجمع ب�سبب تف�سي كوفيد 19.

.   ما الهدف االأ�سا�سي  من خالل 
هذا املوؤلف اجلماعي ؟

لت�سجيع  مبادرة  هو  اجلامع  الكتاب  هذا  
لهم  خطوة  اأول  على  ليب�سموا  املواهب 
الكتاب  والتاأليف،موا�سيع  الكتاب  عامل  يف 
فيها  امل�سرتك  العامل  اأما  خمتلفة  كانت 
وحتمل  هادفة  كانت  املوا�سيع  جل  اأن 
واأنا  رائعة  جد  جتربة  كان  يل  مغزى،بالن�سبة 
جد فخورة باإ�رضايف على جمموعة املبدعني 
واملبدعات الذي �ساركوا فيه وقد بلغ عددهم 
عن  عرب  منهم  كل  وم�سرتكًة،  م�سرتًكا   35
الدافقات. احلروف  وو�سع مل�سته يف  اأفكاره 
واحد  كل  اجلزيل  بال�سكر  ولهن  لهم  واأتوجه 
با�سمه:عمامرة اإميان،بالنا�رض حممد الب�سري، 
مالك،في�سح  دراجي  البا�سط،  عبد  ديدي 

حنان،طوارف ن�رضين،حفيظة نوا�رض، م�سيعد 
اآية  دعا�س،  ملية  �سهري،  زوليخة،رومي�سة 
بن  هجرية  خرياين،  مولي،اإبراهيم  الرحمان 
تومي  زيتوين،  مديحة  �سعيد،  اأماين  احلرمة، 
عياد، �سونيا كيدار، تركية بن عي�سى، حمجوبة 
روي�س،  رفيدة  �سامية،  باجلنوح  ال�سغري، 
من�رض  الدين،  عالء  كعوان  بوحلليب،  اإ�رضاق 
�سياء  ريدوح  منار،  م�سطفاوي  الهدى،  نور 
اأ�سماء قا�سمي ،طولقي  الدين، �ساعد طنيبة، 
بوغليلبة،  رانيا  ريان،  عوايجية  الدين،  بدر 
خلود،  جيبلي  ملياء،  بورامول  اآية،  قوادرية 

�سيد �سند�س،واأمتنى لهم التوفيق جميعا .

علم  يف  تخ�س�ست  اأنك  مبا     .
فعل  يف  وظفتها  فهل  الل�سانيات، 

الكتابة االإبداعية اأم ال؟

يف  الل�سانيات  لتخ�س�س  درا�ستي  بف�سل 
اجلامعة ا�ستطعت التطوير من طريقة �رضدي 
واملو�سوع  يتنا�سب  مما  اأفكاري  وتركيب 
مما  توظيف  حاولت  القارئ،فقد  وم�ستوى 

تعلمته يف تقدمي عمل اأدبي راٍق.

االأدبية  ن�ساطاتك  عن  ماذا     .
خل�سر  »حمه  جامعة  يف  والعلمية 

»بالوادي ؟

والعلمية  الأدبية  الن�ساطات  تعد  حاليا 
مع  وبالتعاون  الكورونا  احلركة،قبل  م�سلولة 
الأدبي« بجامعة حمه خل�رض  »الإ�رضاق  نادي 
لكن  كبري  وطني  معر�س  لتنظيم  ،خططنا 
انت�سار  ب�سبب   ذلك  دون  حالت  الظروف 

فريو�س كورونا التاجي.

.   كلمة عن مدينة »واد ال�سوف« ؟

الكتب  يف  ال�سطور  تكفيها  ل  �سوف  كلمة! 
من  كغريها  »�سوف«  ومرباي،  ،مهدي 
الأمكنة فيها اجليد والرديء ،لكنها جيدها 
يغلب على رديئها، حتى يف اأعمايل جعلتها 
عربت  وفيها  بارادوك�س،  رواية  �سطور  بني 

عن مدى تعلقي بها.

طموحاتك  تتمثل  فيم     .
وم�ساريعك امل�ستقبلية ؟

ميكن  ل  مقد�ًسا  �سيًئا  اأعتربها  طموحاتي 
الإف�ساح عنه،لكن كاأي كاتب �سيكون من بني 
وقوية،اأحلم  لئقة  اأعمال  تقدمي  طموحي 
اأروي  فيلًما  اأعمايل  اأحد  ت�سبح  اأن  دائما 
مدمعّي فخًرا بروؤيته يف دور ال�سينما ،اأحاول 
يف القريب العاجل الكتابة يف التحفيز اأو يف 

علم النف�س كما هي ميولتي .

نختم  اأخرية  كلمة  من  هل     .
بها حوارنا ؟

الفر�سة  الو�سط« على هذه  اأ�سكر جريدة« 
اأمنياتي  اإحدى  كانت  التي  التجربة  وهذه 
ال�سحفية  احلوارات  جتربة  الب�سيطة 
�سخ�سيا   لكم  مو�سول   اخلا�س  وال�سكر 
عكازة  ،دمتم  الطيبة  اللتفاتة  هذه  على 
الوطنية  الثقافة  وتنمي  املواهب  تدعم 

،وفقكم اهلل و�سكرا

ثقافة
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اإ�سهار

الو�سط:2020/12/06

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني  لال�ساتذة �سيف اهلل ر�سيد بو�سماحة حممد
الكائن مكتبها ب10 �سارع احمد معزوز االبيار اجلزائر العا�سمة

بيع منابات قا�سر يف قاعدة جتارية باملزاد العلني
)الن�سرية االوىل(

رقم  اال�رسة  �ش�ؤون  �شيدي احممد ق�شم  ال�شادرة عن حمكمة  امـ�ال قا�رس  بالت�رسف يف  بناء على  رخ�شـة 
ال�شادر عن حمكمة �شيدي احممد ق�شم  التعديلي  باالمر  الرخ�شة  املعـدلة  بناء على  و  الرتتيب 3689/18  
�ش�ؤون اال�رسة حتت رقم 18/6658و  مب�جب حم�رس بيع منابات قا�رس حمرر مبكتبنا بتاريخ 2020/03/09 
اأمناي اىل ال�شيد  ، م�شجل، باعت ال�شيدة خمـ�مي زاكـية بنـت حممـد القائمة يف حق ابنها القا�رس اوقماط 
ا�شياخم ارزقي يف ن�شيبه املقدر ب 119 جزء من 5760  جزء من القاعدة التجارية للمحل التجاري امل�شتغل 

يف حمام و قاعة حالقة للرجال و الن�شاء 
و الكائن  بالطابق االر�شي ب�شارع احمد ب�بزاري رقم 05 �شابقا رول�ن دوبـ��شـي-اجلزائرال��شطى.

  مت هذا البيع بثمن قدره 866.937.80 دج )ثمامنائة و �شتة و �شت�ن الف  و ت�شعمائة 
و �شبعة و ثالث�ن     دينار جزائري و ثمان�ن �شنتيم (  مت دفعه مب�جب �شك.

الو�سط:2020/12/06الو�سط:2020/12/06

متوفرة يف املكتبات اجلزائرية 

الرواية اجلديدة ليا�سمينة خ�سرا "ملح كل املن�سيات"
ي�ست�سيف الروائي يا�سمينة خ�سرا يف روايته اجلديدة املو�سوم ب »Sel de tous les oublis«)ملح كل املن�سيات( القارئ 

يف رحلة بحث عن االن�سان لت�سميد جروح الروح و القلب و اإعادة بناء الذات بتجاوز املحن و هذه الرواية ال�سادرة عن 
من�سورات الق�سبة متوفرة يف املكتبات باجلزائر ابتداء من اأول اأم�س اخلمي�س.

ق .ث

يروي هذا العمل اجلديد الذي يقع 
اآدم  حياة  من  جزء  �شفحة   287 يف 
نايت قا�شم معلم يعي�ش حياة هادئة 
بدون م�شاكل يف اإحدى قرى منطقة 
البليدة يف بداية ال�شتينات من القرن 
�شيء  كل   ينهار  فجاأة  و  املا�شي، 
اأمامه لتتح�ل حياته اإىل جحيم بعد 
اأن قررت زوجته مغادرته  يقرر اآدم 
عن  واالنعزال  تالميذه  و  بيته  ترك 
مع  الت�ا�شل  تقلي�ش  و  املجتمع 
�شيء  كل  عن  يتخلى  ان  قبل  النا�ش 

ويروح 
تائها  يف االأر�ش دون هدف.

الكئيب  ال�شلبي«  »البطل  هذا  يه�م 
�شبب  عن  بحثا  احلياة  متاهات  يف 
مقنع لذهاب زوجته. و قد حاول يف 
البداية الن�شيان باالنغما�ش يف �رسب 
البليدة  حانات  بني  متنقال  الكح�ل 
يائ�شة لطي احزانه لكن  يف حماولة 
النمط  هذا  يتع�د  جعلته  الظروف 
الذي ي�شبه الت�رسد و ذلك رغم  كل 

التي امتدت مل�شاعدته من  االأيادي 
حفاظا  رف�شها  انه  اال  جانب،  كل 
وجد   ذلك  بعد  و  نف�شه  عزة  على 
م�شحة  يف  نف�شه  قا�شم  نايت  اآدم 
ا�شبح  ان  بعد  العقلية  لالأمرا�ش 
فري�شة االحزان و امل�اجع ، وهناك 
يلتقي ب�شخ�ش يدعى عيد يعاين من 

مر�ش االمنيزيا 
االنط�اء  من  و  الذاكرة(  فقدان   (
ذلك  بعد  اآدم  يدرك  و   . الكاآبة  و 
تدور  »التي  »اال�شباح  هذه  مثل  ان 
تعك�ش  التي  هي  مفرغة  حلقة  يف 
وال�جه  للعامل  احلقيقية  ال�ش�رة 
وغري  قا�شية  الإن�شانية   احلقيقي 
عادلة  وبعد خروجه من امل�شت�شفى 
يرف�ش  مازال  الذي  املعلم  يجد 
الب�ح بق�شته حتى لالأطباء هبة من 
الت�شامن و الكرم من قبل كل الذين 
البقال  التقى بهم �شدفة على غرار 
قام  و  نائية  منطقة  يف  عرفه  الذي 
باإي�ائه و اأي�شا �شاحب العربة الذي 

كان يق�م بنقله عند الطلب.
ومن بني ه�ؤالء اأي�شا جند ميكا الذي 

كان  و  بالغابة  عزلة  يف  يعي�ش  كان 
بالن�شبة له املالك احلار�ش. وخالل 
بطل  اطلع  والتنقالت  االأ�شفار  هذه 
اجلروح   تلك  على  كثب  عن  الق�شة 
على  �شاهدة  بقيت  التي  املعاناة  و 
حرب  خلفتها  التي  االأ�رسار  عمق 
على  اي�شا  تعرف  كما  التحرير. 
قام�ا  للذين  ال�شخ�شية  املاآ�شي 

مب�شاعدته رغم تعنته يف الرف�ش.
ادراك  يف  �شع�بة  القارئ  يجد  و 
فيه  جتري  الذي  واملكان  الزمن 
تركز  التي  الرواية  هذه  احدث 
االإن�شانية  العالقات  على  اأ�شا�شا 
ولد  طبيعتها  كانت  مهما  العف�ية 
و  خ�رسا  يا�شمينة  الكبري  الروائي 
ب�ل�شه�ل  حممد  احلقيقي  ا�شمه 
بداأ  و   1955 يف  بب�شار  بالقناد�شة  
الثمانينات  يف  االأدبي  م�ش�اره 
 « حيث ن�رس جمم�عة ق�ش�ش منها 
ا�شتهر  و  و »ح�رية« )1984(   « امني 
االإرهاب  �شن�ات  عن  بثالثية  الحقا 
 « و   )1997( م�ريت�ري«   « هي  و 
 «  les agneaux du seigneur

)1998( و »مبا حتلم الذئاب« )1999( 
للكاتب  االدبي  امل�شار  متيز  وقد   .
يا�شمينة خ�رسا بغزارة االإنتاج حيث 

رواية   30 من  باأكرث  اأعماله  تقدر 
 . اللغات  من  العديد  اإىل  ترجمت 
منها  لل�شينما  بع�شها  اقتب�ش  كما 

»م�ريت�ري »  و«االعتداء« و »ف�شل 
الليل على النهار« كما ح�لت روايته 

»�شن�ن� كاب�ل »اإىل فيلم حتريكي 

بقلم االأ�ستاذة: 
رفيدة بوبكر 

اإىل  مكت�بة  الغري  الن�ش��ش  تاأخذنا 
ِده  واقٍع غري معلن، تتحكم يف ِزمام �رسرَ
جملة الدالالت الثقافية ذات املفاهيم 
خاللها  من  يلعب  حيث  املتعددة، 
املقا�شد  حتري�ش  لعبة  امل�ؤلف 
�شمن �شفرات دورانية املفه�م، تتيح 
للمتلقي خ��ش اال�شتغال املفاهيمي 
الهروب  ميكننا  ال  ال�احدة..  للداللة 
اك�ش  نُ�شرَ اأن  دون  الن�ش��ش،  منت  اإىل 
التي  العناوين  تلك  باآخر  اأو  ب�شكل 
ينتقيها الكاتب بدقة تامة، لتك�ن بابا 
من اأب�اب دخ�ل الن�ش��ش اأو مق�شدا 
من  جملة  بداخله  ي�شتجمع  اأويل 

على  يدل  ما  اختار  فقد  املقا�شد، 
الدقيقة  وغربلته  ال�شارمة  واقعيته 
معاٍن  ذات  ثقافية  مل�شطلحات 
نرَقترَن�ُشُه  كالذي  �رسفة،  اجتماعية 
للمجم�عة  الرئي�ش  العن�ان  من 
الداخلية  امل�رسحية »تف�« والعناوين 
مقربة،  كـ«  امل�رسحية  للن�ش��ش 
انفتح  اإذ  اأنرتوبيا«.   ، تف�  مرحا�ش، 
تف�«  امل�رسحية«  املجم�عة  عن�ان 
يحتاج  متباينة،  ثقافية  دالالت  على 
ال�اقعية  املفاهيم  من  ٍمّ  كرَ اإىل 
لتحليلها وتثبيت جزئيات دالالتها، ما 
ْلِء خزان  يجعل القارئ يت�قف عن مرَ
معينة  داللة  فر�ش  اإىل  لينتقل  لغته 
ا، داخل عر�ٍش  �يها ر�شالة واقٍع مرَ حترَ
بذاتها  ر�شالة  كرَنِفه  يُن�ِشُئ يف  مف�شل 

لعبه  الذي  اجل�كر  دور  غريها.  دون 
لنقل  كرَافًيا  الكاتب يف حِدّ ذاته، كان 
مقا�شده اإىل بداية التقاء القارئ مع 
عمق  مدى  ندرك  يجعلنا  ما  الن�ش، 
ت�ش�يرية  باإ�شارات  ال�رساع  حت�يل 
ة  واأخرى تركيبية تعطي للمتلقي ُف�شحرَ
اأنها  الكثري  يعتربها  والتي  الترَّ�شِقيِط 
كامل�شاهد  للجدل،  مثرية  اإ�شارات 
 « امل�رسحي  الن�ش  يف  االنتقالية 
الثالث  ال�شخ�شيات  بني   ،« مقربة 
)الدفان االأول، الدفان الثاين، الدفان 
الثالث(. يرَ�شتنه�ش يف ن�شه امل�رسحي 
معها  تزول  ت�شكيالت  اأنرتوبيا«،   «
بها  ليخاطب  املنطقية  الروابط 
وه�  غريه،  دون  بذاته  واقع  جمه�ر 
اأمر طبيعي، مادامت الدالالت العامة 

اإىل  الن�ش، حتتاج  ل�شياقات  امل�شكلة 
يعيد  خا�ش،  ن�ع  من  ت�شكيلية  ْداأرٍَة  هرَ
 ِّ ملرَ العبادي �شياغتها من خالل  علي 
�شتات امل�شطلحات العامة واخلا�شة 
اللغة  عن  الفنية  باأبعادها  ِلتنزاح 
املاأل�فة واجلاهزة، على عك�ش ن�شه 
الذي  »تف�«  امل�ن�درامي  امل�رسحي 
ذهنية  منطقية  ت�شكيالت  على  يق�م 
الداليل  الرتكيب  اأركان  بني  مبا�رسة 
اأن  الداللة  فيه  تكاد  الذي  واحلد 
تنزاح، فاللغة يف هذا ال�شياق ال تعرب 
عن ذاتها بل تعرب عن خارجها  . لقد 
واخلفية  امل�شمرة  القراءة  تطلبت 
داخل �شياقات الن�ش��ش ،اإىل ت�شليط 
االجتماعي  التفاعلي  التحليل  �ش�ء 
حمت�يات  على  ترتكز  بطريقة 

دات  ِدّ امُلحرَ با�شتظهار  تبداأ  عديدة، 
يف  العم�م  على  م�شترتة  تك�ن  التي 
نظام اجتماعي ما ، فتتحرك الداللة 
ال�شلطة  ذات  ال�شخ�شيات  بتحرك 
واالأيدي�ل�جيا امُل��ّشعة للتلفظ، حيث 
يرتتب منهج هذا التبادل امل��ش�عي 
عامة  اإىل  حمددة  �شخ�شيات  من 
من  انطالقا  ال�اقعية،  ال�شخ�شيات 
تتكامل  لفروع  اال�شتبدايل  الت�ظيف 
الت�شاٍل  املف�شل  الرتميز  وت�ش�رات 
والتمثل،  لالإدراك  قابل  كيان  يتبعه 
»هي«  �شخ�شية  من  ن�شت�شفه  كالذي 
امل�ن�درامي  امل�رسحي  الن�ش  يف 
الدنيا  جلدتها  التي  املراأة  »تف�«  
مرات عديدة، عانت كثريا من فرط 
�شحية  وقعت  التي  واالأمل  املعاناة 

ذلك  بعد  ثم  الظاملني...،  اأنياب 
اال�شتبدايل  الت�ظيف  اإىل  ياأخذنا 
اأهلها  لبيت  تاأملها  فيك�ن  لل�شخ�شية 
الذي مل يبق منه �ش�ى اأطالل جمرد 
ترميز دال ملفه�م م�شمر يظهر عند 
اأول داللة خطها الكاتب يف ق�له: »...
تتج�ل  وهي  واالأمل  احل�رسة  تخنقها 
اإذن  نحن  البيت«.   باحة  يف  بعينها 
اأمام اإطالالت دالئلية، يت�شظى املنت 
فيها اإىل ما يرب� على دقائق كانت – 
االأح�ال- �شمات مميزة  يف كثري من 
العبادي  علي  ال  الكاتب  خلطاب 
امل�رسحية  التجارب  يف  بل  فح�شب 

ذات الطابع ال�اقعي ب�شكل عام.

الواقع يف فنجان »علي العبادي« 

على طاولة جمموعته امل�سرحية »تفو«

املح�سر الق�سائي

ثقافة



اأخريا

 ت�صريح »متفائل« 
ملنظمة ال�صحة العاملية
بعد �شل�شلة من التعليقات التي تعك�س ت�شا�ؤما 
��شعت املدير العام ملنظمة ال�شحة العاملية 
اأدهانوم  تيدر��س  اأطلق  االنتقادات،  حمل 
غربي�شو�س اأخريا ت�رصيحا متفائال بخ�شو�س 
�اأعلن  امل�شتجد،  كور�نا  فري��س  اأزمة 
االإيجابية من جتارب  النتائج  اأن  غربي�شو�س، 
لقاحات فري��س كور�نا تعني اأن العامل »ميكن 
اأن يبداأ يف احللم بنهاية الوباء«اإال اأن امل�شوؤ�ل 
الد�يل اإثيوبي اجلن�شية، قال اإن »الد�ل الغنية 
�القوية يجب اأال تده�س الفقراء �املهم�شني 

يف التدافع على اللقاحات«.
اجلل�شة  اأمام  خطاب  يف  غربي�شو�س  �حتدث 
رفيعة امل�شتوى االأ�ىل للجمعية العامة لالأمم 
املتحدة ب�شاأن الوباء، �حذر من اأنه »يف حني 
اأمامنا  الطريق  فاإن  الفري��س،  اإيقاف  ميكن 
الب�رصية  اأظهر  الوباء  اإن  يزال غادرا«�قال  ال 
اإىل  م�شريا  �اأ�شوئها«،  حاالتها  اأف�شل  »يف 
»اأعمال التعاطف امللهمة �الت�شحية بالنف�س، 
�مظاهر  �االبتكار  للعلم  املذهلة  �املاآثر 
عالمات  اأي�شا  لكن  احلميمة،  الت�شامن 
مزعجة على امل�شلحة الذاتية �حتويل اللوم 

�االنق�شامات«.

امل�سيلة

اختناق 13 �صخ�صا 
اإثر حريق 

لوالية  املدنية  احلماية  عنا�رص  متكنت 
 13 �اإ�شعاف  اإنقاذ  من  اأم�س،  امل�شيلة،اأ�ل 
�شخ�شا بحي الزاهر، مبدينة امل�شيلة، اأ�شيبوا 
منزلهم  داخل  حريق  ن�شوب  اأثر  �باختناق 
�شخ�شا   13 اختناق  خلف  احلادث  العائلي، 
من جن�شني خمتلفني ترتا�ح اأعمارهم من 02 
اإىل 66 �شنة،�شحيتان يف حالة اغماء ��شحية 
يف حالة �شدمة �باقي ال�شحايا لهم �شيق يف 
التنف�س،�ح�شب عنا�رص احلماية املدنية فاإن 
عملية التدخل جاءت بناء على ات�شال هاتفي 
بعد  النجدة،�هذا  طلبو  مواطنني  طرف  من 
داخل  من  منت�رصة  كثيفة  لنريان  م�شاهدتهم 
من  الفرقة  متكنت  العائلي،�قد  امل�شكن 
لي�رصع  خطر  يف  كانت  باأكملها  عائلة  اإنقاذ 
�شعبة  كانت  التي  االإطفاء  عملية  االعوان يف 
غاية  اإىل  ال�شمود  من  متكنوا  العنا�رص  �لكن 
كاد  مهول  حريق  من  �املبنى  ال�شكان  اإنقاذ 
اأثر  ،�على  االأ�شخا�س  من  عدد  بحياة  يودي 
هذا احلادث مت حتويل ال�شحايا اإىل م�شلحة 

اال�شتعجاالت الطيبة.
عبدالبا�سط ب

اأمن مترنا�ست 

ا�صرتجاع 134.5 طنا 
من الفرينة 

 يف اإطار حماربة اجلرمية ب�شتى اأنواعها ال�شيما 
باالقت�شاد  امل�شا�س   � بالتهريب  املتعلقة  تلك 
الوطني ، متكنت عنا�رص فرقة البحث � التدخل 
الق�شائية  لل�رصطة  الوالئية  بامل�شلحة  البياري 
 � اأ�شخا�س   08 توقيف  �الية مترنا�شت من  باأمن 
نوع  من  غذائية  مبادة  حمملة  �شاحنات   4 حجز 

فرينة � معدة للتهريب خارج الرتاب الوطني .
اأحمد باحلاج 

انهيار بناية قدمية واإنقاذ ثمانية اأ�صخا�ص 
مت فجر اأم�ص ال�سبت انقاذ واإجالء ثمانية اأ�سخا�ص بعد انهيار جدار خارجي و�سالمل بناية قدمية 

باأعايل الق�سبة باجلزائر العا�سمة العتيقة دون ت�سجيل �سحايا كما علم من م�سالح احلماية املدنية.

ق.م

املكلف  االأ�ل  املالزم  اأكد   �
باالإعالم باحلماية املدنية لوالية 
اجلزائر خالد بن خلف يف ت�رصيح 
اأنه »مبا�رصة بعد �شقوط جزء من 
القدمية املوجدة ب  البناية  هذه 
الق�شبة  باأعايل  نفي�شة  �شارع   5
احلماية  اأعوان  تدخل  العتيقة 
املدنية من  اأجل اجالء ال�شحايا 
اأ�شخا�س  ثمانية  من  املت�شكلني 
كانوا  االعمار  خمتلف  من 

يقطنون بها«.
التكفل  مت  باأنه  امل�شدر  �ذكر 
تخ�شي�س  مت  حيث  بال�شحايا 
�شيارات  �ثالث  �شاحنات  ثالث 
اإ�شعاف �فرقة لالإنقاذ يف االماكن 

ال�شعبة . 

بلدية  رئي�س  اأكد  جهته،  من   �
�شقوط  عن  زتيلي  اأعمر  الق�شبة 
التي تت�شكل  البناية القدمية  هذه 
�اال�ل  طابقني«اأر�شي  من 
اأربع  »اجالء  مت  حيث  �ال�شطح« 

بهم  �التكفل  بها  تقطن  عائالت 
اإىل  الظر�ف«،م�شريا  اأح�شن  يف 
اأن »ال�شلطات املعنية من �شلطات 
املدنية  احلماية  �اأعوان  حملية 
احلادث  �قوع  فور  �شارعت 

ال�شيما  االأ�رص  هذه  مل�شاعدة 
بالنظر  بالذات  الوقت  هذا  يف 
�ت�شاقط  اجلوية  االأحوال  ل�شوء 

االأمطار �بر�دة الطق�س«.
�ايل  اأن  البلدية  رئي�س  �اأ��شح 
من  اأعطى  العا�شمة  اجلزائر 
اتخاذ  اأجل  من  »موافقته  جهته 
االجراءات الالزمة الإعادة ا�شكان 
هذه العائالت املت�رصرة« مذكرا 
باأن »جزءا من �شكان هذه البناية 
من  ا�شتفاد�ا  قد  كانوا  اله�شة 

عملية ترحيل يف 1987 ».
اأن  اىل  ال�شاأن  هذا  يف  �اأ�شار 
الن�شيج  من  باملائة   80 حوايل 
العمراين للق�شبة قدمي �ه�س �اأن 
يف  م�شنفة  بناية   1300 من  اأزيد 
ترحيل  ت�شتدعي  احلمراء  اخلانة 

قاطنيها.

باأعايل الق�سبة باجلزائر العا�سمة 

خالل ال48 �ساعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح 7 اأ�صخا�ص
م�رصعهم  اأ�شخا�س  �شبعة  لقي 
بجر�ح  اآخرين   259 �اأ�شيب 
يف  اخلطورة  �متفا�تة  خمتلفة 
حوادث مر�ر �شجلت يف عدد من 
�اليات الوطن خالل ال 48 �شاعة 
اأم�س  به  اأفادت  املا�شية، ح�شبما 
املدنية  احلماية  م�شالح  ال�شبت 
� قالت ذات امل�شالح يف بيان لها 
اأن �حدات احلماية املدنية قامت 
ب226 تدخال عرب عدة �اليات من 
 7 �فاة  اثرها  على  �شجل  الوطن 

اأ�شخا�س � جرح 259 اآخرين.

املتعلقة  الن�شاطات  يخ�س  �فيما 
فري��س  انت�شار  من  بالوقاية 
ذات  اأكد   ، كوفيد-19  كور�نا 
البيان اأن �حدات احلماية املدنية 
قامت خالل نف�س الفرتة املمتدة 
اجلاري عرب  دي�شمرب   5 اىل   3 من 
عملية   73 بـ  الوطني  الرتاب  كافة 
 64( �اليات   10 عرب  حت�شي�شية 
حلثهم  املواطنني  لفائدة  بلدية( 
احرتام  �رص�رة  على  �تذكرهم 
�كذا  ال�شحي  احلجر  قواعد 

التباعد االإجتماعي.

مبعجزة" جنت  "زوجته 

 ابنا فخري زاده يك�صفان "تفا�صيل االغتيال"
يف مقابلة مع ��شائل اإعالم حكومية اإيرانية، ك�شف اأبناء 
العامل النو�ي االإيراين حم�شن فخري زاده تفا�شيل عملية 
اغتياله، التي اأثارت جدال كبريا على مدار االأيام املا�شية 

ابنا  فخري زاده اأن �الدتهما �اأكد 
جة  � كانت ز النو�ي  العامل 

لكنها ب�شحبته  االغتيال  اأثناء 
ت�شب  �فقا مل  العملية،  خالل 

ملا نقلته �شحيفة »ذا 
تاميز اأ�ف اإ�رصائيل«.

اغتال  اأ�شبوع،  �قبل 
حم�شن  م�شلحون 
فخري زادة، عندما 
كمينا  له  ن�شبوا 

قرب طهران، حيث تعر�شت �شيارته لوابل من النريان.
�الدهما  اأن  املقابلة،  خالل  زاده  فخري  ابنا  �ك�شف 
اأ�شيب بـ4 اأ� 5 ر�شا�شات خالل العملية، مما اأدى اإىل 
مقتله �يف حديثهما ملحطة »اإيريب« احلكومية االإيرانية، 
بعملية  اأ�شبه  »كانت  العملية  اإن  زاده  فخري  ابنا  قال 
حربية«، �اأكدا اأن �الدتهما كانت جال�شة اإىل جواره يف 
ال�شيارة خالل اإطالق النار، لكنها مل ت�شب ��فقا البنيه 
اللذين مل يتم حتديد ا�شميهما، فاإن احلرا�س املرافقني 
لفخري زاده ن�شحوه بعدم ا�شتقالل ال�شيارة ذلك اليوم، 
لكنه اأ�رص على ح�شور اجتماع ما ،�طاملا ��شفت د�ل 
غربية فخري زادة باأنه قائد برنامج �رصي الإنتاج قنبلة 

ذرية توقف عام 2003.

م�ستغامن

توقع اإنتاج 4ر1 مليون قنطار من احلم�صيات 
 1 اإنتاج  م�شتغامن  بوالية  يتوقع 
من  قنطار  األف   448� مليون 
خالل  احلم�شيات  اأنواع  خمتلف 
الفالحي  للمو�شم  اجلني  حملة 
اأ�شتفيد  ح�شبما   ،2021-2020
للم�شالح  الوالئية  املديرية  من 

الفالحية.
التي  اجلني،  حملة  �مت�س 

املا�شي  نوفمرب  �شهر  انطلقت 
�شهر  نهاية  غاية  اإىل  �تتوا�شل 
م�شلحة  ح�شب  املقبل،  مار�س 
التقني،  �الدعم  االإنتاج  تنظيم 
ب  مقدرة  اإجمالية  م�شاحة 
4.639 هكتارا مبناطق بوقريات 
�عني  مما�س  �حا�شي  �ما�رصة 

النوي�شي.

�اأ��شح امل�شدر اأن عملية اجلني 
م�شت حلد االآن 91 هكتار )2 يف 
االإجمالية(  امل�شاحة  من  املائة 
األف   21 قدره  باإنتاج  �شمح  مما 
حم�شويل  من  قنطارا   335�
مبرد�دية  �الكليمونتني  الليمون 

بلغت 234 قنطارا يف الهكتار.
هذه  خالل  يتم  اأن  املتوقع  �من 

احلملة اإنتاج 494 األف قنطار من 
»�ا�شنطن  �شنف   من  الربتقال 
من  قنطار  األف   420� نفال« 
)اأنواع  نافال«  »طوم�شون 
من  األفا   198� الربتقال(  من 
»الكليمونتني« �4.200 قنطار من 
ال�شغرية(،  )الفواكه  »املندارين« 

ي�شيف ذات امل�شدر.

املدنية  احلماية  م�شالح  �شجلت 
بالبويرة خالل 24 �شاعة االأخرية 3 
تدخالت من اأجل حوادث االختناق 
بغاز اأحادي اأك�شيد الكربون خلفت 
 13 من  عائلتني  �اإنقاذ  �فاة  حالة 
�ح�شب   ، حمقق  موت  من  فردا 
ت�رصيح املكلف باالإعالم لدى ذات 
امل�شالح املالزم »يو�شف عبدات« 
ليومية »الو�شط« تدخلت اإ�شعافات 
لنقل  م�شكن   140 املتقدم  املركز 
جثة امراأة »ق.ف« البالغة 72 �شنة 
 56 بحي  مبنزلها  بالغاز  اختنقت 
م�شكن مبدينة البويرة اإىل م�شلحة 
حممد  مب�شت�شفى  اجلثث  حفظ 
اليوم تدخلت  نف�س  بو�شياف، �يف 

ذات االإ�شعافات يف حادث اختناق 
7 اأفراد بالغاز مبنزلهم العائلي يف 
ما  اعمارهم  ترتا�ح  م�شكن   200
بني �شنة � 65 �شنة لهم �شعوبة يف 
امل�شت�شفى  اىل  نقلهم  مت  التنف�س 
�شبيحة  يف  �شهدت  كما   ، املحلي 
عبيد  �شعيد  قرية  املوايل  اليوم 
اأفراد   6 من  لعائلة  مماثلة  حادثة 
ترتا�ح اأعمارهم بني �شهرين � 60 
�شنة اأ�شعفوا �نقلوا اإىل امل�شت�شفى 
 ، حركات  مركز  �حدة  طرف  من 
الوالية  �مع هذه احلوادث �شجلت 
منها  اختناق  حالة   34 االآن  حلد 

حالة �فاة �احدة .
اأح�سن مرزوق

امل�سيلة 

املجاهد اأحمد زرواق يف ذمة اهلل
احل�شنة  بعا�شمة  ال�شبت  اأم�س  تويف 
ال�شابق  الوالئي  �االأمني  املجاهد 
بامل�شيلة،  للمجاهدين  الوطنية  للمنظمة 
اأحمد زر�اق، عن عمر ناهز 85 عاما بعد 
علم  ما  املر�س، ح�شب  مع  �رصاع طويل 

من عائلة الفقيد.
�قد �لد الراحل مبنطقة احلمالت ببلدية 
�التحق   1935 �شنة   )امل�شيلة(  م�شيف 
عام  اأ�اخر  يف  الوطني   التحرير  بجي�س 
التاريخية  بالوالية  حمارقة  بجبل   1955
االأ�ىل )اأ�را�س النمام�شة( قبيل ا�شتحداث 
موؤمتر  بعد  )ال�شحراء(  ال�شاد�شة  الوالية 

ال�شومام يف 20 اأ�ت 1956.
جي�س  يف  اأ�ل  �شابط  رتبة  تقلد  كما 
ال�شاد�شة  بالوالية  الوطني  التحرير 
حمارقة  معركة  يف  ��شارك  التاريخية 
معركة  يف  ثم   1956 نوفمرب  يف  االأ�ىل 
املحارقة الثانية يف نوفمرب 1957 � �ا�شل 
بقيادة  الربقوق  معركة  بخو�شه  الكفاح 

العقيد �شي احلوا�س اأ�اخر 1957.
الوالئي  االأمني  من�شب  الفقيد  تقلد   �
لوالية  للمجاهدين  الوالئية  للمنظمة 
ثم  �شحية  الأ�شباب  اإعفائه  قبل  امل�شيلة 

ع�شوا مبجل�س االأمة العام 1997  

كما ي�شهد له بالدفاع عن احلقوق املادية 
احلقوق  ذ�ي   � للمجاهدين  �املعنوية 
��شيوارى جثمان الفقيد الرثى م�شاء اليوم 
احل�شنة  بعا�شمة  العزلة  مبقربة  ال�شبت 

بعد �شالة الع�رص. 

www.elwassat.comاالأحد 06 دي�صمرب 2020  املوافـق  لـ21  ربيع الثاين   1442ه العدد :5411/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

16
اإح�صائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�سابة   772
ارتفاع اجمايل ال�سابات اىل : 87502

ت�سجيل 09 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2501

حالت ال�سفاء اجلديدة : 538
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 56617

لغاية نهاية دي�سمرب اجلاري

متديد الت�صريح بالرثوة 
لدى م�صالح ال�صرائب

اأعلنت املديرية العامة لل�رصائب يف بيان لها عن 
متديد اجل اكتتاب الت�رصيح ل�شنة 2020 املتعلق 
بال�رصيبة على الرث�ة اىل غاية نهاية �شهر دي�شمرب 
اجلاري � ذلك ب�شبب الو�شعية ال�شحية املرتبطة 
بوباء كوفيد-19 �كذا ت�شهيل اإجراءات الت�رصيح. 
� اأ��شحت املديرية يف البيان الذي ن�رصته على 
املتعلق  الت�رصيح  اجل  حدد  الر�شمي  موقعها 
اىل  ا�شتثناء   2020 ل�شنة  الرث�ة  على  بال�رصيبة 
اأنه الأ�شباب متعلقة  غاية 30 �شبتمرب 2020 غري 
بالو�شعية ال�شحية )كوفيد-19( � بهدف ت�شهيل 
االأجل  هذا  متديد  مت  فقد  الت�رصيح  اإجراءات 
قالت  �شلة  ذي  �شياق  2020 يف  دي�شمرب   31 اإىل 
املتعلق  بيانها  يف  لل�رصائب  العامة  املديرية 

باكتتاب الت�رصيح بال�رصيبة على الرث�ة .
ا�شتمارة  ا�شتخراج  اإمكانية  على  اأكدت  كما 
الت�رصيح لدى امل�شالح اجلبائية اأ� حتميلها من 
لل�رصائب  العامة  للمديرية  االإلكرت�ين  املوقع 
اأنه  لل�رصائب  العامة  املديرية  اأفادت  اأخريا   �
ير�شل لالأ�شخا�س الذين اكتتبوا الت�رصيح اإ�شعارا 
بالدفع من طرف االإدارة اجلبائية يحدد فيه مبلغ 
ال�رصيبة على الرث�ة امل�شتحق � االأجل القانوين 

للت�شديد .

البليدة

ت�صليم 1432 بطاقة معاق 
لوالية  االجتماعي  الن�شاط  مديرية  �شلمت 
بداية  منذ  معاق  بطاقة   1.432 البليدة 
ذ�ي  الأ�شخا�س  اأم�س،  غاية  اإىل   2020 �شنة 
من  لتمكينهم  ذلك   � اخلا�شة  االإحتياجات  
من  علم  ح�شبما  حقوقهم،  من  اال�شتفادة 

مدير هذه الهيئة، حاج بو�شو�شة.

خالل 24 �ساعة بالبويرة

وفاة امراأة اختناقا بالغاز 



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/

