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نظم �سبيحة اأم�س الأ�ساتذة الناجحون يف م�سابقة 
التوظيف بقطاع الت�سامن اخلا�سة بالتعليم 

املتخ�س�س لذوي الحتياجات  اخلا�سة وقفة 
احتجاجية اأمام مقر وزارة الت�سامن الوطني و 

الأ�رسة وق�سايا املراأة للمطالبة بتن�سيبهم بعد مرور 
9 اأ�سهر منذ ظهور النتائج.

اأكدت حركة البناء الوطني رف�سها لدعوات املنادية 
مبرحلة انتقالية،موؤكدة انخراطها يف الرواق الد�ستوري 
الذي لي�س بال�رسورة هو احلل الأف�سل فقط ،واإمناهو 

الطريق الآمن على حد و�سفها .

اأجل القطب اجلزائي الوطني املتخ�س�س يف 
مكافحة اجلرائم املالية والقت�سادية مبحكمة 

�سيدي اأحممد الثنني فتح ق�سية ف�ساد جديدة تورط 
فيها كل من الوزير الأول ال�سابق اأحمد اأويحيى 
ووزراء من حكومته وهم عمر غول وعبد الغاين 

زعالن اإىل جانب وولة �سابقني ورجال اأعمال من 
ولية �سكيكدة.

ك�سفت بيان ل وزارة اخلارجية اأم�س اأن اجلزائر 
�رسعت فعليا يف مراجعة املعاهدة التجارية التي 

تربطها بالحتاد الأوروبي املحادثات متت يف اإطار 
توا�سل عرب تقنية الت�سال املرئي حيث  »تراأ�س وزير 
ال�سوؤون اخلارجية، �سربي بوقادوم مع املمثل ال�سامي 
لل�سوؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية، جوزيب بوريل، 

اأعمال الدورة الثانية ع�رسة ملجل�س ال�رساكة بني 
اجلزائر والحتاد الأوروبي«.

عبدالقادر  امل�سيلة  ولية  وايل  با�رس 
اإىل  امليدانية  ،خرجاته  اأم�س  جالوي، 
تفعيل  بالولية،بهدف  الظل  مناطق 
م�ساريع واإطالق اأخرى يف اإطار الربنامج 
التنموي للولية، حيث اأ�رسف على تد�سني 
80 م�رسوعا قدرت مببلغ قارب 86 مليار 

�سنتيم انتهت بها الأ�سغال موؤخراً. تلم�سان مدينة م�سلولة عرب مداخلها  
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اخلبري الأمني، اأحمد ميزاب:

اجلزائر حتتل الريادة يف جمال مكافحة الإرهاب
للجي�ش  الناجحة  الأمنية   •   نثمن ال�سرتاتيجية 

للإرهابيني الفدية  يجرم دفع  قانون  ا�ست�سدار  من  •  لبد 
ثمن اخلبري يف ال�سوؤون الأمنية، الدكتور اأحمد ميزاب لدى ا�ست�سافته يف ح�سة �سيف ال�سباح للقناة الإذاعية 
الأوىل، ال�سرتاتيجية الناجحة والناجعة للجي�ش الوطني ال�سعبي الذي له انتماء لل�سعب اجلزائري يف يقظته 
وجاهزيته ويف قدرته على ا�ستيعاب املعلومة الأمنية وتوظيفها من خلل ر�سد حتركات الإرهابيني الذين مت 
اإطلق �سراحهم مع متابعة هذه ال�سفقة لتاأتي بعد ذلك عملية التوقيف التي متت  ب�سكل احرتايف، مما مكن 
اجلزائر من اكت�ساب جمموعة  من املعلومات الهامة التي متكنها من بناء خطط ا�ستباقية لتوقيف اأي حماولة 

تهديد قد مت�ش اجلزائر جراء هذه اخلطة املف�سوحة واملك�سوفة اليوم، وهذا ما يجعل اجلزائر حتتل الريادة 
جمددا يف جمال مكافحة الإرهاب وت�سويق للمقاربات والروؤى الناجعة.

 حكيم مالك

ميزاب  اأحمد  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
»الظاهرة  حماربة  ميكن  ال  بالقول 
ولهذا  فقط،  بال�سالح  االإرهابية« 
متويل  منابع  جتفيف  من  فالبد 
من  واحلد  االإرهابية،  اجلماعات 
فاجلزائر  وعليه  متويلها  م�سادر 
انت�سار  من  احلد  على  تعمل 
التهديدات االإقليمية، وهذا ما يجعل 
خطوات اجلزائر ا�ستباقية يف جمال 
ر�سم  العمليات ويف  وتنفيذ  التحذير 
من  التي  االأمنية  اخلطط  وحتيني 
اأمام هذه  و�سد  �ساأنها جتعلها �سدا 

التهديدات والتحديات.
وحول جتفيف م�سادر اأموال االإرهاب 
ومكافحة االإرهاب من طرف اجلزائر 
مع مكافحة ال�سبكات االإجرامية مع 
العاملي على منع دفع  البعد  اإ�سفاء 
اإن  ميزاب،   الدكتور  قال   ، الفدية 
القمة  يف  االأول  الوزير  كلمة  قراءة 
اال�ستثنائية لالحتاد االإفريقي هناك 
العزيز  عبد  لها   تعر�ض  نقاط   9
جراد الذي قام بت�سخي�ض وبتحديد 
ما يتوجب  وتقدمي  االإ�سكاليات 
القيام به، م�سريا ذات املتحدث اإىل 
اأن القارة االإفريقية تنام على بركان 
من االأزمات والقنابل املوقوتة التي 
اأن  حيث  حلظة،  اأي  يف  تنفجر  قد 
هناك متويل غري مبا�رش للجماعات 
اأهم  اأحد  ت�سكل  والتي  االإرهابية 
دفع  م�ساألة  وهي  التمويل   م�سادر 
الفدية للجماعات االإرهابية، مذكرا 
بال�سفقة التي اأبرمت يف �سهر اأكتوبر 
بال�سفقة  �سميت  والتي  املا�سي 
وكانت  واملرفو�سة  امل�سبوهة 
باعتبار  مركبة  �سفقة  مرة  الأول 
ما  وتبادل  تفاو�ض  هناك   كان  اأنه 

واإطالق  الرهائن  �رشاح  اإطالق  بني 
دفع   اإىل  باالإ�سافة  اإرهابيني  �رشاح 
اأموال مقابل حترير الرهائن، وعليه 
الدول  هذه  هي  االأكرب  فاخلا�رش 
لنف�سها باحلديث عن   التي �سمحت 
وتتدخل  االإرهاب  احلرب  م�ساألة 
ع�سكريا يف القارة االإفريقية و تعمل 
عن  والبحث  حتالفات  ت�سكيل  على 
الطاولة  وحتت  لذلك  التمويالت 
للجماعات  االأموال  مبنح  تقوم 

االإرهابية الإعادة بعث ن�ساطها.
ميزاب،  اأحمد   الدكتور  ودعا 
البيت  من  االنطالق  �رشورة  اإىل 
االإفريقي يف ا�ست�سدار قانون يجرم 
االإرهابية  للجماعات  الفدية  دفع 
من  نح�رش  ذلك  من  وانطالقا 
االأرا�سي  يف  تعبث  اأن  الدول  تلك 
املمار�سات  هذه  مبثل  االإفريقية 
وبعد ذلك نعمل على م�ستوى االأمم 
املتحدة ال�ست�سدار اأو لتفعيل قانون 

دويل لدفع الفدية.

االإفريقية  القمة  يخ�ض  وفيما 
اأم�ض  اأول  انعقدت  التي  اال�ستثنائية 
يف  وال�سلم  لالأمن  تطرقت  والتي 
اأحمد  الدكتور   توقف  اإفريقيا، 
ميزاب عند  اخلطة الطموحة  التي 
 )2013( �سنوات   7 منذ  اإطالقها  مت 
الطريق  لتعبيد  كانت ا�ستجابة  التي 
2063.كا�سفا   روؤية  اأجل حتقيق  من 
عن 38.3  مليون قطعة �سالح  خارج 
دائرة ال�سيطرة وغري مرخ�ض بها يف 
2020  ومنت�رشة يف القارة االإفريقية 
وهناك 11 مليون قطعة �سالح حتت 
وجراء  والدول  احلكومات  �سيطرة 
غاية  اإىل   2011 منذ  الليبية  االأزمة 
مليون قطعة   26 نتحدث عن   اليوم 
�سالح منت�رشة يف املنطقة فبالتايل 
خام  مادة  كذلك  تهديد  ي�سكل  هذا 
اجلماعات  ن�ساط  بعث  الإعادة 
االإرهابي  العمل  واإحياء  االإرهابية 
وهو ما يحدث من قبل بع�ض القوى 
امللفات،  هذه  حتريك  يف  الغربية 

باالإ�سافة اإىل وجود 152 مليون طفل 
يعي�ض  اأربعة  كل  من  واحد  اإفريقي 
حيث  ال�رشاعات   وبوؤر  مناطق  يف 
تدفعنا  بتفا�سيلها  االأرقام  هذه  اأن 
اإىل القول اإن اإ�سكات اأ�سوات البنادق 
وهذا  كبري  عمل  اإىل  يحتاج  الزال 
اال�سرتاتيجيات  تفعيل  بوا�سطة  
اأن  ن�ستطيع  حتى  العمل  وخطط 
�سمان  مع  التحدي  هذا  جتاوز 
 2063 املحددة  الروؤية  اإىل  الو�سول 
ومتكني  ال�ساملة  بالتنمية  املتعلقة 

ال�سباب يف القارة االإفريقية.
 

زيادة العمليات الإجرامية يف 
منطقة ال�ساحل

 
االأمني  اخلبري  اأو�سح   كما 
عن  حديثه  �سياق  يف  اال�سرتاتيجي، 
واملف�سوحة   امل�سبوهة  ال�سفقة 
�سمال  يف  اإرهابية  عمليات  �سجلنا 
وملفت  للقلق  مثري  ب�سكل  مايل 
بداية  اإىل  اأكتوبر  لالنتباه، حيث من 
�سهر دي�سمرب 2020  لدينا تقريبا  55 
اأو 56 عملية اإرهابية مت تنفيذها يف 
الدولة  ال�سحايا  بني  ومن  املنطقة 
اأنه  م�سيفا  االأموال،  دفعت  التي 
ال�ساعات  يف  حدث  ال�سيء  نف�ض  
�سهدت  التي  نيجرييا   يف  االأخرية 
عمليات اإجرامية من طرف جماعة 
» بوكو حرام«  االإرهابية التي زادت 
االأخرية،   3 االأ�سهر  من  وتريتها 
باالإ�سافة اإىل العمليات التي ارتكبت 
ولهذا  وغريها،  بوركينافا�سو  يف 
وامل�سهد  ال�سورة  قراءة  من  فالبد 
من  نوع  فيه  ب�سكل  املنطقة  يف 
تدفعنا  والتي  املقلقة  املوؤ�رشات 
اإىل دق ناقو�ض اخلطر يف اإطار خلط 

االأوراق يف هذه املرحلة.

جملة  اجلي�ش حتذر :

دوائر معادية ت�ستهدف 
وحدة اجلزائريني

.     حتديات اإقليمية تتطلب ال�ستعداد ملواجهتها

اجلي�ض من  افتتاحية جملة  حذرت 
معادية  دوائر  حتركها  خمططات 
ا�ستهداف  عبثا  تريد  معروفة 
وحدة ال�سعب، من وراء ذلك التوجه 
وال�سجاع  ال�سديد  ال�سادق  الوطني 
الذي تبنته ال�سلطات العليا للبالد.

اجلي�ض  جملة  افتتاحية  �سددت 
بع�ض  قيام  اأن  االأخري  عددها  يف 
املنطقة  اأمن  بتهديد  االأطراف 
غري  كانت  واإن  تهديدات،  ي�سكل 
اجلزائر  على  حتتم  مبا�رشة، 
اإىل  بالنظر  ملواجهتها  اال�ستعداد 
ومبادئها  االإقليمية  التزاماتها 

الثابتة يف ن�رشة الق�سايا العادلة.
الو�سع  اأن  اجلي�ض  جملة  واعتربت 
االإقليمي املرتدي على طول �رشيط 
االأطراف  بع�ض  وقيام  حدودنا 
اأمن املنطقة، هذه  بتهديد  موؤخرا 
غري  كانت  واإن  وحتى  التهديدات، 
اال�ستعداد  وعلينا  تعنينا  مبا�رشة، 
ذلك  علينا  يتحتم  بل  ملواجهتها 
اقليمية  التزامات  لها  بالدنا  كون 
اإ�سافة  املحوري،  دورها  يفر�سها 
عنها  حتيد  ال  التي  مبادئها  اإىل 
الق�سايا  كل  ن�رشة  يف  واملتمثلة 

العادلة.
من  اجلي�ض  جملة  وحذرت 
املخططات العدائية التي ت�ستهدف 
اجلزائر يف وحدتها الوطنية، م�سددة 
اأنه اأ�سبح من ال�رشوري، اأكرث  على 
اال�ستثمار  م�سى،  وقت  اأي  من 
على  اجلزائري  ال�سعب  قدرة  يف 
مواجهة كل املحن وال�سعاب مهما 
عظمت، بغية ر�ض اجلبهة الداخلية 
و تعزيزها، مبا ميكن من اإحباط كل 
املخططات العدائية املف�سوحة و 

احلمالت االإعالمية املغر�سة

 اأن  اجلي�ض  افتتاحية  اعتربت  و 
مواجهة هذه املخططات العدائية، 
حلقيقة  ال�سعب   اإدراك  ت�ستدعي 
هذه  حتاول  التي  اخلفية  االأهداف 
اجلهات املعادية للجزائر حتقيقها، 
و من ثم االلتفاف حول قيادة البالد 
باإمكان  �سيكون  الفتة:«  الإحباطها، 
�سعبنا اإف�سالها كما كان عليه االأمر 
يف كل مرة حاولت فيه هذه الدوائر 
مبا  بالدنا،  من  النيل  املعادية 
نهج  على  قدما  امل�سي  بـ  �سي�سمح 
مثلما  جديدة  جزائر  معامل  بناء 
التي  امل�ستقبل  اأجيال  اإليه  تتطلع 
اأ�سالفهم  نهج  على  بال�سري  تعهدت 

من الرجال املخل�سني«.
و قالت   افتتاحية  جملة اجلي�ض  :« 
 اأكرث من   ال�رشوري  من  اأ�سبح  اأنه 
اأي وقت م�سى اال�ستثمار يف قدرة 
ال�سعب اجلزائري على مواجهة كل 
املحن وال�سعاب مهما عظمت بغية 
ر�ض اجلبهة الداخلية وتعزيزها مبا 
املخططات  كل  اإحباط  من  ميكن 
واحلمالت  املف�سوحة  العدائية 

االإعالمية املغر�سة.«
وتابعت االفتتاحية: » مواجهة هذه 
املخططات العدائية التي ت�ستهدف 
بالدنا ت�ستدعي بال�رشورة اأن يدرك 
اخلفية  االأهداف  حقيقة  �سعبنا 
املعادية  اجلهات  حتاول  والتي 
لبالدنا حتقيقها، ومن ثم االلتفاف 
الإحباطها،  البالد  قيادة  حول 
بو�سع  �سيكون  النحو  هذا  وعلى 
كما  اإف�سالها  اجلزائري  ال�سعب 
االأمر يف كل مرة حاولت  كان عليه 
النيل من  الدوائر املعادية  يف هذه 

بالدنا.«.
اإميان لوا�ش

اأياما قليلة بعد ت�سريحات وزير الت�سال 

اجلزائر والحتاد الأوروبي يراجعان اتفاق ال�سراكة
.     القت�ساد الوطني  خ�سر 30 مليار دولر 

ك�سفت بيان ل وزارة اخلارجية اأم�ض 
اأن اجلزائر �رشعت فعليا يف مراجعة 
تربطها  التي  التجارية  املعاهدة 
باالحتاد االأوروبي املحادثات متت 
يف اإطار توا�سل عرب تقنية االت�سال 
املرئي حيث  »تراأ�ض وزير ال�سوؤون 
مع  بوقادوم  �سربي  اخلارجية، 
اخلارجية  لل�سوؤون  ال�سامي  املمثل 
بوريل،  جوزيب  االأمنية،  وال�سيا�سة 
اأعمال الدورة الثانية ع�رشة ملجل�ض 
واالحتاد  اجلزائر  بني  ال�رشاكة 

االأوروبي«.
و ذكر البيان اإن الطرفني »�سيجريان 
والتعاون  للعالقات  �سامال  تقييما 
االأوروبي،  واالحتاد  اجلزائر  بني 
حول  ال�سيا�سي  احلوار  �سيما  ال 
والق�سايا  الثنائية  العالقات 

االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 
فاإن  البيان  امل�سرتك«وح�سب 
التعاون  لعالقات  ال�سامل  التقييم 
ال�رشاكة  اتفاق  اأي�سا  �سي�سمل 
االأوروبي  واالحتاد  اجلزائر  بني 
الطرفان  »يناق�ض  وقال البيان: 
لل�رشاكة  امل�سرتكة  االأولويات 
االأوروبي  واالحتاد  اجلزائر  بني 
و�سيتبادالن  القادمة،  لل�سنوات 
التنقل  ق�سايا  حول  النظر  وجهات 
ذات ال�سلة مبلف الهجرة يف جوانبه 
قال  اأيام،  وال�ساملة«وقبل  الثنائية 
اجلزائرية  احلكومة  با�سم  الناطق 
تتعر�ض  اجلزائر  اإن  بلحيمر  عمار 
اأوروبا، ب�سبب  لهجمات متتالية من 
اتفاق  يف  النظر  باإعادة  مطالبتها 
و�سفه  الذي  االإحتاد،  مع  ال�رشاكة 

بـ »ال�سفقة اجلوفاء«.
وجاء رد عمار بلحيمر عقب الئحة 
للربملان االأوروبي انتقد فيها و�سع 
واأدانتها  بالبالد،  االإن�سان  حقوق 
ال�سلطات اجلزائرية وا�سفة ما جاء 
»اأبوية  عن  وينم  »اإهانة«  باأنه  فيها 

تعود للعهد اال�ستعماري«.
اجلزائر  بني  ال�رشاكة  واتفاق 
معاهدة  االأوربي،  واالحتاد 
 2002 عام  الطرفان  وقعها  جتارية 
�سبتمرب   1 يف  التنفيذ  حيز  ودخلت 
تفكيك  على  االتفاق  وين�ض   2005
اجلمركية  للتعريفات  تدريجي 
االجتاهني،  يف  والب�سائع  لل�سلع 
لكن ال�رشكات اجلزائرية احلكومية 
مناف�سة  ت�ستطع  مل  واخلا�سة 
اقت�سادها  كون  االأوروبية  نظريتها 

م�سدرا للم�ستقات النفطية فقط.
اجلزائر  تطالب  �سنوات  ومنذ 
مع  ال�رشاكة  اتفاق  مبراجعة 
و�سفته  الذي  االأوربي،  االحتاد 
»متوازن«  وغري  »جمحف«  باأنه 
كبرية  مالية  خ�سائر  يف  وت�سبب 
عبد  الرئي�ض  وجه  اأ�سهر  وقبل  لها 
يف  النظر  باإعادة  تبون  املجيد 
مع  �سيما  ال  التجارية  االتفاقيات 
اأرقام  وح�سب  االأوروبي،  االحتاد 
تكبدت  اجلزائر  فاإن  ر�سمية  غري 
منذ  دوالر  مليار   30 بنحو  خ�سائر 
عمليات  جراء  خ�سو�سا   ،2005
حركة  وبقاء  اجلمركي  التفكيك 
ال�سلع والب�سائع يف اجتاه واحد من 

اأوروبا نحو اجلزائر.
ق.و/وكالت

رافعت ل�سالح امل�سار الد�ستوري 

حركة البناء جتدد رف�سها 
للمرحلة النتقالية

الوطني  البناء  حركة  اأكدت 
رف�سها لدعوات املنادية مبرحلة 
يف  انخراطها  انتقالية،موؤكدة 
لي�ض  الذي  الد�ستوري  الرواق 
بال�رشورة هو احلل االأف�سل فقط 
،واإمناهو الطريق االآمن على حد 

و�سفها .
البناء  حركة  انتقدت 
احلركة  رئي�ض   بقيادة  الوطني 
خالل  من  قرينة  بن  القادر  عبد 
بيان لها بعد االأ�سوات التي  تنادي 
انتقالية، موؤكدة :« بغ�ض  مبرحلة 
والذي  الرئي�ض  �سحة  عن  النظر 
والعودة  العاجل  ال�سفاء  له  نتمنى 
اأداء  ملوا�سلة  الوطن  الأر�ض 
الوطني  البناء  فحركة  اأعماله، 
وطني  اإجماع  اأي  مع  دوما  باأننا 
التمثيلية لالأمة اجلزائرية،  للقوى 
ولن نخرج عليه، اإال اأنه ومن حيث 
 اأي  مع   اأنها  موقف  فاإن  املبداأ 
التمثيلية  للقوى  وطني  اإجماع 
لالأمة اجلزائرية و لن تخرج عليه 

.
من   »: البناء  حركة  �سددت  و 
مل  موقفنا  فاإن  املبداأ  حيث 
الدولة  تقوية  مع  و�سيبقى  يتغري 
ال�سيادية  وموؤ�س�ساتها  اجلزائرية 

وقوانني  الد�ستور،  اإطار  يف 
اجلمهورية والنظم ال�ساري العمل 
مرحلة  الأي  ونكرررف�سنا  بها، 
االإرادة  و�ساية  تفر�ض  انتقالية 

ال�سعبية ».
الوطني  البناء  حركات  حذرت  و 
لها  يتعر�ض  التي  املخاطر  من 
ملوؤ�س�ساته  واال�ستهداف  الوطن 
ال�سيادية وحماوالت توترياحلدود 
القرارات  التاأثريعلى  اأجل  من 

ال�سيادية للدولة اجلزائرية.
و جددت احلركة عزمها موا�سلة 
الداخلية  اجلبهة  و متتني  اجلهود 
ونبذ  املجتمعي  الن�سيج  ومتا�سك 
والتي  للحوار  والدعوة  الفرقة 
قبل  ال�سلطة  م�سوؤوليته  تتحمل 
للطموحات  واال�ستجابة  غريها 
وال�سفافية  امل�رشوعة،  ال�سبانية 
يف املعلومة يف ت�سيري ال�ساأن العام 
االقت�سادي  اجلانب  يف  ال�سيما 
والذي من حق املواطن اأن يخاف 
،و  موؤ�س�ساته  ،و  ثرواته  على 
يقف  وهو الزال  اأجياله،  م�ستقبل 
على حجم الف�ساد ال�سيا�سي الذي 
رهيب خمتلف  مايل  ف�ساد  رافقه 

ف�سوله مل تتك�سف بعد .
اإميان لوا�ش 
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من�سات رقمية عرب امل�ؤ�س�سات اجلامعية

نقل الطلبة عرب ال�سكك احلديدية يخفف ال�سغط
اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اتخاذ التدابري والإجراءات 

الالزمة لإجناح الدخ�ل اجلامعي املقبل مع اإعطاء �سلطة التقدير ملديري امل�ؤ�س�سات 
اجلامعية ، لفتا اأن التح�سريات للم��سم اجلامعي اجلديد قد بداأت منذ اأوت املن�سرم والتي 

تزامنت اأي�سا مع ا�ستكمال ال�سنة اجلامعية الفارطة.
اإميان ل�ا�س 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  رافع 
عبد الباقي بن زيان اأم�س خالل حلوله �ضيفا 
»الإذاعة« للتج�ضيد ال�ضارم الربتوكول ال�ضحي 
الو�ضع  مل�ضايرة  اجلامعية  املوؤ�ض�ضات  يف 
الوبائي، كا�ضفا على ا�ضتحداث من�ضات رقمية 
عرب املوؤ�ض�ضات اجلامعية لطرح املحا�رضات 
ل�ضمان  وكذلك  عربها،  التطبيقية  والأعمال 
بلغت  حيث  الأ�ضاتذة،  مع  الطالب  توا�ضل 
ن�ضبة 90 باملئة بعدما كانت ل تتعدى ال 10 

باملائة يف البداية على حد قوله.
اأن  القطاع  يف  الأول  امل�ضوؤول   واأكد 
اجلامعي  بالدخول  اخلا�ضة  التح�ضريات 
القادم  دي�ضمرب   15 الـ  يف  2021/202 املقرر 
قد مت �ضبطها بن�ضبة 95 باملائة لتبقى فقط 
اجلامعات،  بني  التحويالت  �ضبط  عملية 
األف طالب جامعي جديد مت  اأن 280  م�ضريا 

ت�ضجيله عرب جامعات الوطن
واأفاد وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد 

مرفقا  األفا   31 ا�ضتالم  عن  زيان  بن  الباقي 
عرب  مربجمة  األفا   41 اأ�ضل  من  بيداغوجي 
يف  �رضير  األفا   15 ا�ضتالم  مت  ولية، فيما   15
األفا هي   28 اإجمايل  من  اجلامعية  اخلدمات 
قيد الإجناز، يف حني اأو�ضح اأن امل�ضاريع التي 
ت�ضليمها  �ضيتم  كورونا  جائحة  ب�ضبب  تعطلت 

بداية من العام القادم.
،  قال  بعد  عن  بالتدري�س  يتعلق  فيما  و 
املتحدث :« رغم ايجابيات التجربة الرقمية 
العايل  التعليم  وزارة  خا�ضتها  التي  الهامة 
عن  الطلبة  تدري�س  يف  العلمي  والبحث 
بني  التفاعل  غياب  م�ضكل  ت�ضجيل  بعد،  ثم 
�ضيتم  الذي  الأمر  وهو  والطالب  الأ�ضتاذ 
تداركه مع الدخول القادم  بتكوين ال�ضاتذة و 
تطوير �ضبكة النرتنت بعد اإبرام اتفاقيات مع 

ات�ضالت اجلزائر للرفع من قوة التدفق.
اعتماد  مت  اأنه  العايل  التعليم  اأفاد  وزير  و 
نظام تفويج الطلبة، واإعطاء النمط احل�ضوري 
بالن�ضبة للمقايي�س الأ�ضا�ضية والتطبيقية منها 
وتخ�ضي�س  الأ�ضبوع،  يف  �ضاعة   16 لـ  البالغة 

اأ�ضبوعيا للنمط الدرا�ضي عن بعد  8 �ضاعات 
املتعلق اأ�ضا�ضا باملقايي�س الثانوية.

واأ�ضاربن زيان اأنه ثم القيام بات�ضالت مع وزارة 
والال�ضلكية،  ال�ضلكية  واملوا�ضالت  الربيد 
تدفقها  من  وللرفع  الأنرتنت  �ضبكة  لتو�ضيع 
على م�ضتوى كل املوؤ�ض�ضات اجلامعية لنجاح 
هذه العملية، لفتا اأنه مت اإبرام اتفاقيات مع 
حقوق  الطلبة  لدفع  اجلزائر،  بريد  موؤ�ض�ضة 

الت�ضجيل اجلامعي عرب البطاقة الذهبية.
اإىل  القطاع  يف  الأول  لفت  امل�ضوؤول  و 
تخ�ضي�س 24 �ضاعه اأ�ضبوعيا منها 16 للنمط 
احل�ضوري و 8 �ضاعات �ضتكون الدرا�ضة فيها 
لكل  التقديرية  ال�ضلطة  ترك  مع  بعد  عن 
الربنامج  مع  التعامل  يف  جامعية  موؤ�ض�ضة 

املحدد من الو�ضاية.
نقل الطلبة عرب القطارات   

م�ضكل  بخ�ضو�س  العايل  التعليم  وزير  طماأن 
النقل بني الوليات الذي اأ�ضبح ي�ضكل هاج�ضا 
اأن جلنة   »: ، قائال  الوزير طماأن  فاإن  للطلبة 

م�ضرتكة مع وزارة النقل مت ت�ضكيلها  لدرا�ضة 
عدة مقرتحات مبا يف التكفل بنقل الطلبة عن 
طريق ال�ضكك احلديدية و ذلك يف اأعقاب فتح 

اخلطوط الداخلية جوا« .
لقاء مع وزارة  العايل عن  التعليم  ك�ضف وزير 
للطلبة  خا�س  نقل  تخ�ضي�س  واقرتاح  النقل، 
اأن نقل الطلبة  عربال�ضكك احلديدية، معتربا 
عرب ال�ضكك احلديدية،�ضي�ضمح برفع ال�ضغط 

يف تنقل الطلبة بني وليات الوطن.
و ثمن وزيرالتعليم العايل قرار فتح اخلطوط 

�ضي�ضهل  ذلك  اأن  معتربا  الداخلية،  اجلوية 
اجلهات  ومن  اجلنوب  من  الطلبة  نقل  من 

الأخرى.
قال  احلكومة،  جمل�س  لقاء  بخ�ضو�س  و 
امل�ضوؤول الأول يف القطاع :« در�ضنا ملف هام 
التي  العلمي  للبحث  الوطنية  ،و هو امل�ضاريع 
يجب تاأخذ بعني العتبار ثالث نقاط مهمة و 
هي الأمن الغذائي والأمن  الطاقوي و �ضحة 
املواطن،و �ضادقنا على العديد من امل�ضاريع 

يف هذا ال�ضدد  ».

وزارة الرتبية ال�طنية تعلن عن:

مت��سطة العرباوي مبدي�نة يف غليزان

اأمام مقر وزارة الت�سامن

غيليزان

الأمني العام لنقابة "�سنادب"، عبد الكرمي قايد لـ"ال��سط":

اأخرى نقابات  خم�س  مع  تكتلت  •       »�سنادب« 
درو�س تلفزية بداية من اجلمعة املقبل

 19 اأ�ستاذا يف اإ�سراب عن العمل 

الناجحون يف م�سابقة التوظيف يحتجون 

مد ير و االبتدائيات يحتجون ب�سبب الربوتوكول ال�سحي  ! 

ن�سبة اال�ستجابة لالحتجاج بلغت 66.23 باملائة
اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية، اأم�س، عن موعد 
لفائدة  تلفزية  تدعيمية  درو�س  بث  انطالق 
بتاريخ  التعليمية،  امل�ضتويات  جميع  تالميذ 
ال�ضاعة  من  بدءا  اجلاري،  ال�ضهر  من  الـ18 
»املعرفة«  ال�ضابعة  القناة  عرب  زوال،  الثانية 

للتلفزيون العمومي.
واأفادت الوزارة يف بيان حتوز »الو�ضط« ن�ضخة 

لعملية  ا�ضتكمال  ياأتي  الإجراء  هذا  اأن  منه،  
املرافقة الرتبوية والبيداغوجية التي اعتمدتها 
حمطات  مواكبة  يف  الوطنية  الرتبية  وزارة 
ما  خ�ضو�ضا   ،2021-2020 املدر�ضي  الدخول 
تعلق بتنظيم التمدر�س يف ظل التحديات التي 
نتيجة  ال�ضتثنائي،  ال�ضحي  الو�ضع  اأفرزها 

جائحة كورونا.

يوا�ضل اأ�ضاتذة متو�ضطة )العرباوي حبيب(  ببلدية 
مديونة يف ولية غليزان، اإ�رضابهم عن التدري�س 
لالأ�ضبوع الثاين على التوايل للمطالبة برحيل مدير 

املوؤ�ض�ضة وم�رضف الرتبية .
عددهم  واملقدر  امل�رضبون  الأ�ضاتذة  ورف�س 
وا�ضتئناف  التدري�س  حلجرات  الولوج  19اأ�ضتاذا 
عملهم اإىل غابة حتقيق مطلبهم الرئي�ضي موؤكدين 
مبقاطعة  القا�ضي  قرارهم  عن  تراجعهم  عدم 
وم�رضف  املدير  رحيل  غاية  اإىل  التدري�س 
الرتبية وعلمت الو�ضط اأن مديرية الرتبية للولية 
حاولت حل ال�ضكال وحث الأ�ضاتذة على العودة 
للنظر يف  واأوفدت جلنة حتقيق  ملنا�ضب عملهم 

من  الطرفني  بني  القائم  النزاع  وف�س  الق�ضية 
من  متاأخرة  ل�ضاعات  دام  اإجتماع  عقد  خالل 
على  اللجنة  اطلعت  حيث  م�ضادرنا  ح�ضب  الليل 
تقريرا مف�ضال ملدير  ورفعت  امل�ضكل احلقيقي 
الرتبية  وقد حاولت جلنة التحقيق اإقناع الأ�ضاتذة 
ووعدتهم  الإ�رضاب  قرار  للعدول عن  امل�رضبني 
بحل امل�ضكل يف اأقرب وقت لكن الأ�ضاتذة قرروا 
موا�ضلة اإ�رضابهم اىل غاية رحيل املدير وم�رضف 
الرتبية  ويذكر اأن املتو�ضطة املذكورة تعد نحو 
406 تالميذ مل يدر�ضوا منذ 29 نوفمرب املا�ضي 

ب�ضبب اإ�رضاب الأ�ضاتذة .
اأمني بن لزرق

الناجحون يف  الأ�ضاتذة  اأم�س  نظم �ضبيحة 
م�ضابقة التوظيف بقطاع الت�ضامن اخلا�ضة 
الحتياجات   لذوي  املتخ�ض�س  بالتعليم 
وزارة  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  اخلا�ضة 
املراأة  وق�ضايا  الأ�رضة  و  الوطني  الت�ضامن 
للمطالبة بتن�ضيبهم بعد مرور 9 اأ�ضهر منذ 
ممثلو  ت�رضيحات  وح�ضب  النتائج،  ظهور 
امل�ضابقة  فاإن  »الو�ضط«  ليومية  املحتجني 
التي اأعلن عنها يف دي�ضمرب 2019  واأجريت 
�ضهر جانفي 2020 وبعد ثالثة اأ�ضهر اأعلنت 
مديرية الن�ضاط الجتماعي ببئر خادم عن 

 157 جناح  يف  متثلت  التي  الأولية  النتائج 
معلما رئي�ضيا خمت�ضا ابتدائيا و 300 معلم 
متو�ضط لتالميذ ذوي الهمم ، ولكن منذ اإيداع 
ملفاتهم مل يتم  ا�ضتدعائهم حلد ال�ضاعة من 
اأجل اإم�ضاء املحا�رض وتن�ضيبهم كما حدث 
يف باقي وليات الوطن التي مت فيها تن�ضيب  
الأ�ضاتذة الناجحني منذ �ضهور ب�ضفة عادية 
الت�ضامن  وزيرة  هوؤلء  نا�ضد  ال�ضياق  ويف   ،
من اأجل التدخل العاجل واإن�ضافهم  يف هذه  

الق�ضية واإنقاذهم من امل�ضري املجهول .
اأح�سن مرزوق

من  الع�رضات  اأم�س  �ضبيحة  اإحتج 
مديري املدار�س البتدائية، املنتمون 
املدار�س  ملديري  الوطنية  للنقابة 
اأمام مقر مديرية الرتبية،  البتدائية،  
بولية غليزان للتنديد ببع�س النقائ�س 
بال�ضلب  واأثرت  مهامهم  تعرت�س  التي 

على ظروف عملهم .
من  جملة  من   املحتجون  ورفع 
تتعلق  نقائ�س  يف  تتمثل  املطالب 
مل  ح�ضبهم  الذي  ال�ضحي  بالربتوكول 
يج�ضد وبات حربا على ورق ماجعلهم 

كورونا  فريو�س  خماطر  من  يتخوفون 
وحتى  الرتبوي  الطاقم  على  وتاأثريها 

التالميذ .
نق�س  م�ضكل  املدراء  هوؤلء  واأثار 
ت�ضمنها  اأخرى  ومطالب   ، التحهيز 
لدور  التام  الغياب  ظل  يف  البيان 
املوارد  توفري  يف  املحلية  اجلماعات 
التناق�س  اإىل  بالإ�ضافة  الب�رضية 
وكذا  املدر�س  تنظيم  يف  والع�ضواىية 
من  لالإهانة  املدراء  بع�س  تعر�س 
طرف  من  امل�ضوؤولني  بع�س  طرف 

و�ضلك  الرتبية  مديريات  م�ضتخدمي 
التفتي�س .

وت�ضمن البيان  اأي�ضا جملة من املطالب 
اجمال يف حت�ضني ظروف  ت�ضب  التي 
الو�ضائل.بالإ�ضافة  كل  وتوفري  العمل 
الفر�ضة،  بهذه  خا�ضة  مطالب  اإىل 
لأجل  الحتجاجية  الوقفة  هذه  وتاأتي 
الرتبوي  القطاع  مديرية  م�ضالح  حمل 
للولية لال�ضتجابة ملطالبهم املرفوعة 

لو�ضع حد لكل هذه الحتجاجات .
اأمني بن لزرق / غليزان

لنقابة  الوطني  العام  الأمني  ك�ضف 
عبد  البتدائية،  املدار�س  مديري 
ال�ضتجابة  ن�ضبة  اأن  اأم�س  الكرمي قايد، 
 66.23 بلغت  قد  الحتجاجية  للوقفة 
حني  يف  الوطني،  الرتاب  عرب  باملائة 
جتاوزت ن�ضبة ال�ضتجابة 75 باملائة يف 

وليات اأخرى.
واأ�ضاد عبد الكرمي قايد يف ت�رضيح خ�س 
ملديري  املكثف  باحل�ضور  الو�ضط،  به 
رغم  الوطن،  عرب  البتدائية  املدرا�س 
فيها  ويحتج  ينتف�س  مرة  اأول  اأنها 
املرتدية  الأو�ضاع  على  البتدائي  مدير 

باخلروج اإىل ال�ضارع.
ذاته،  املتحدث  هدد  مت�ضل،  �ضياق  يف 
ت�ضتجب  مل  حال  يف  الحتجاج  بت�ضعيد 
وبقيت  امل�رضوعة  ملطالبهم  الوزارة 
الأو�ضاع املتعفنة على حالها، خ�ضو�ضا 
اليوم، قد تكتلت مع  اأن نقابة »�ضنادب« 
نقابي،  احتاد  يف  اأخرى  نقابات  خم�س 
للقيام بخطوات قادمة يف حال مل ت�ضتجب 
لأن  معهم  احلوار  قنوات  بفتح  الو�ضاية 
ان�ضدادها ل يخدم الطرفني، وهي نقابة 
املقت�ضدين الرتبويني ونقابة امل�رضفني 

ونقابة م�ضت�ضاري الرتبية ونقابة اأ�ضاتذة 
الرتبية ونقابة مديري الثانويات. وطالب 
البتدائيات  بف�ضل  قايد،  الكرمي  عبد 
الرتبية  بوزارة  واإحلاقها  البلديات  عن 
اعتبار  على  تربوية،  موؤ�ض�ضة  باعتبارها 
اأن ت�ضيريها يخ�ضع منذ �ضنوات لت�ضيري 
ووزارة  الرتبية  وزارة  بني  م�ضرتك 
جمة،  م�ضاكل  خلق  ما  وهو  الداخلية، 
من  زادت  قد  كورونا  جائحة  اأن  م�ضريا 
تردي الأو�ضاع وك�ضفت امل�ضتور، نتيجة 
للمدار�س  املر�ضودة  الإمكانيات  غياب 
اإىل خروقات كثرية  اأدى  البتدائية، مما 
فكيف  املقرر،  ال�ضحي  الربوتوكول  يف 
ي�ضري  اأن  ابتدائية  مدر�ضة  ملدير  ميكن 
اأزمة كورونا، مبيزانية  املوؤ�ض�ضة يف عز 

ل تتجاوز 20 األف دينار.
كما دعا ذات النقابي، اإىل اإعادة العتبار 
حيث  من  البتدائية  املدار�س  ملديري 
بالإ�ضافة  واملنح  والت�ضنيف  املكانة 
نهائيا  التدري�س  من  اإعفائه  اإىل 
كل  حل  يف  الفعلية  الفورية  واملبا�رضة 
الوظيفية  بال�ضكنات  املتعلقة  امل�ضاكل 
تدعيم  جانب  اإىل  للمدار�س،  الإلزامية 

املدر�ضة بالأعوان ،وامل�رضفني والعمال 
امل�ضوؤولة  اجلهات  تكفل  مع  املوؤهلني، 
وتوزيعه  بتنفيذه  الجتماعي  ال�ضاأن  عن 
تعلق  فيما  خا�ضة  املدر�ضة،  خارج 
والكتاب  واملحفظة  الت�ضامن  مبنحة 
النظر  اإعادة  اإىل  بالإ�ضافة  املدر�ضي، 
يف بع�س القوانني التعليمية وحتيينها مبا 
باحلق  والتم�ضك  التغريات  مع  يتما�ضى 
مهنة  واعتبار  امل�ضبق،  التقاعد  يف 

التعليم من الوظائف ال�ضاقة.
من  العديد  ا�ضتجاب  فقد  ولالإ�ضارة 
عرب  البتدائية  املدار�س  مديري 
النقابة  لنداء  الوطن،  وليات  خمتلف 
البتدائية،  املدار�س  ملديري  الوطنية 
اأمام  املنظمة  الحتجاجية  الوقفة  يف 
من  رفعوا  حيث  الرتبية،  مديريات  مقر 
خاللها لفتات و�ضعارات منددة بتعر�س 
من  للحقرة  املدار�س  مديري  بع�س 
داعني  املحليني،  امل�ضوؤولني  طرف 
لف�ضل املدار�س البتدائية عن البلديات 
اأي  عن  بعيدا  الرتبية،  بوزارة  واحلاقها 

اعتبارات �ضيا�ضية.
مرمي خمي�سة

مرمي خمي�سة
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اأمر قا�ضي التحقي لدى حمكمة  عني 
اخلدمات  باإيداع مدير  متو�ضنت 
متو�ضنت،ومديرة  بعني  اجلامعية 
حتت  للإناث  اجلامعية  الإقامة 
اإبرام  الق�ضائية بتهم  الرقابة  نظام 
اأموال  م�ضبوهة،وتبديد  �ضفقات 
عمومية يف ملف يخ�ص الن�ضاطات 

الريا�ضية والثقافية.

�ضكوى  خلفية  على  جاءت  العملية 
بالن�ضاطات  املكلفة  بها  تقدمت 
م�ضتوى  على  والريا�ضية  الثقافية، 
الإقامة التي رف�ضت الإم�ضاء على 
اإحدى ال�ضفقات امل�ضبوهة التي مل 
حت�رضما جعلها تتعر�ص لل�ضغوطات 
القامة ،وكذا  مديرة  قبل  من 
اجلامعية من  اخلدمات  مدير 

الإم�ضاء  على  اإرغامها  اأجل 
التعر�ص  اإىل  دفعها  الذي  ،الأمر 
عطلة  نف�ضية ،وت�ضجيل  ل�ضغوطات 
دعوى ق�ضائية  رفع  مع  مر�ضية 
يف  بفتح  حتقيق  معمق  انتهت 
على  الوقوف  اإىل  امللف و�ضل 
على  اأحيل  امللف الذي  حقيقة 
لدى حمكمة عني  وكيل اجلمهورية 

حق  يف  التم�ص  الذي  متو�ضنت 
اأبقى  حني  يف   ، الإيداع  املتهمني 
حمكمة عني  لدى  التحقيق  قا�ضي 
الق�ضائية  الرقابة  على  متو�ضنت 
من  تعاين  ال�ضاكية  واأن  خا�ضة 
ما  طبية  نف�ضية  ب�ضهادة  �ضغوط 

قل�ص من قوة �ضهادتها.
حممد بن ترار

مرموري  اأمومن  تلم�ضان  وايل  قرر 
رئي�ص  مهام  اأم�ص،باإنهاء  نهار 
�ضيدي  لبلدية  ال�ضعبي  املجل�ص 
بو�ضعيد  بني  لدائرة  التابعة  جماهد 
خلفية  حتفظيا،على  احلدودية 
على  ابتدائي  ق�ضائي  اإدانته  بحكم 
ميمون  اأولد  جنح  حمكمة  م�ضتوى 
يق�ضي  الولية،  �رضق  عا�ضمة   34
نافذا  �ضهرا حب�ضا   18 باإدانته ملدة 
قوامها  مالية  وت�ضليط �ضده غرامة 
30 مليونا لتورطه يف ق�ضية امل�ضا�ص 
من  للغري  اخلا�ضة  احلياة  بحرمة 
والتقاط �ضور  ت�ضجيل فيديو  خلل 

ت�ضيء لأحد الأ�ضخا�ص .
من  الذي العديد  الأمر  وهو 
يف  تنتف�ص  املحلية  اجلمعيات 
قرية �ضيدي جماهد وطالبت الوايل 
وتوقيف  البلدي  القانون  بتفعيل 
اأرتكبه  ما  على  وحما�ضبته  املري 
القانون. ويعد  من فعل يعاقب عليه 
رئي�ص  �ضد  ال�ضادر  القرار  هذا 
ال�ضابع  من  جماهد،  �ضيدي  بلدية 

النتخابية  العهدة  بداية  منذ  نوعه 
احلالية 2020/2017، �ضد 02  اأمبار 
نحالة  ،عني  تلم�ضان  الرم�ضي،  من 
،اأولد ميمون ، عني تالوت  و�ضيدي 
اأيام  قبل  توقيف  مت  كما  جماهد، 
قلئل، نائب رئي�ص بلدية بني خلد 
الوقاية من  قانون  ملتابعته مبوجب 
لتورطه   ،06/01 ومكافحته  الف�ضاد 
دار  على ممتلكات  ال�ضتيلء  بتهمة 
»الع�ضعا�ضي«  امل�ضنني  الأ�ضخا�ص 
املنتخب  وتبني  اأن  تلم�ضان،  ببلدية 
على  بال�ضتيلء  قام  املوقوف 
بهذا  اخلا�ضة  املعدات  بع�ص 
حم�ضنون  اأ�ضرتاها  قد  كان  املرفق 
األف دج  اإجمالية قدرها 200  بقيمة 
وطاولت  تلفاز  جهاز  يف  واملتمثلة 
كلغ   30 منها  غذائية  ومواد  واألب�ضة 
من اللحوم ، من جهة اأخرى ل تزال 
مع  م�ضتمرة  الق�ضائية  التحقيقات 
اأكرث من 26 رئي�ص بلدية والع�رضات 

من املنتخبني يف ق�ضايا الف�ضاد .
حممد بن ترار

حممد بن ترار

اأنه  امل�ضادر  ذات  ك�ضفت  كما   
من  املنع  �ضده  قرار  اإ�ضدار  مت 
اأع�ضاء  اأي�ضا  �ضمل  ال�ضفروالذي 
�ضوء  على  عائلته وذلك  من 
ت�رضيحات املديرة ال�ضابقة حاج 
جيلين �ضمرية اإطار �ضابق بوزارة 
احلب�ص  رهن  الثقافة  املوجودة 
نهاية  منذ  باحلرا�ص  املوؤقت 
ويعترب  هذا   ، املن�رضم  ابريل 
�ضغل من�ضب  واأن  �ضبق  ميهوبي 
باحلامة  الوطنية  للمكتبة  مديرا 
للكتاب  الوطني  للحتاد  ،ورئي�ضا 
اجلزائريني ،وكاتب الدولة املكلف 
بحقيبة  ا�ضتوزاره  بالت�ضال قبل 
الوزير تهم  وتواجه  ،هذا  الثقافة 
الف�ضاد ،وتبديد  خانة  يف  ت�ضب 
التبعة  الق�ضية  عمومية يف  اأموال 
�ضد رئي�ضة حملته النتخابية خلل 

املا�ضية  املنتجة  الرئا�ضيات 
جيلين  حاج  ال�ضينمائية �ضمرية 
احلب�ص املوؤقت  املوجودة رهن 
الوظيفة  ا�ضتغلل  �ضوء  تهم  عن 
خلل فرتة �ضغلها مديرة مركزية 

اإىل  بالإ�ضافة  الثقافة  وزارة  يف 
وتهريبها  القطاع  اأموال  نهب 
وكانت �ضمرية  ،هذا  اخلارج  اإىل 
مركزها  ا�ضتغلت  جيليل  حاج 
اإنتاج  اإن�ضاء �رضكة  اأجل  من 

وجيزة  فرتة  تليفزيوين متكنت يف 
بالفوز بع�رضات انتاج اأفلم بدعم 
واملجاهدين  وزارتي الثقافة  من 
تلقي  رغم  مل ينتج  بع�ضها  والتي 
امللف  ،وهو  املنتجة للتمويل 
الدرك  فيه م�ضالح  حققت  الذي 
احلديد واإحالته  لباب  الوطني 
اأخرى  ناحية  من   ، الق�ضاء  على 
يتداول تورط ا�ضم كبري بالربملان 
هربت  التي  الق�ضية  نف�ص  يف 
الفلم  اإنتاج  يف  املليري  بها 
وطبع الكتب وبرجمة  امللتقيات  
مل  التي  الثقافية  والن�ضاط 
املنتجة  اأن  ويبدو  تنجز،هذا 
�ضمرية قد قدمت  جيليل  حاج 
دلئل تدين م�ضوؤولها املبا�رضعز 
التحقيق  مت  الذي  ميهوبي  الدين 
عميد  قبل  اأم�ص من  نهار  معه 
حمكمة  ق�ضاة  التحقيق  لدى 

�ضيدي احممد  .

مثل نهار اأم�س مبحكمة بئر مراد راي�س وزيرالثقافة الأ�سبق ومر�سح رئا�سيات 12 دي�سمرب 
والأمني العام للأرندي بالنيابة �سابقا عز الدين ميهوبي اأمام عميد ق�ساة التحقيق رفقة اأحمد 

حماميه للتحقيق معه يف ق�سايا ف�ساد يف قطاع الثقافة يف ملف يتعلق ب�سوء ت�سيري وتبديد 
اأموال عمومية على م�ستوى وزارة الثقافة يف ق�سية املهرجانات نظمتها وزارة الثقافة، اإبان 

اإ�سرافه على وزارة الثقافة خلل الفرتة املمتدة ما بني 2015 و2019 والتي نهبت فيها ع�سرات 
املليري من الدينارات يف �سفقات م�سبوهة .

تلم�سان

الوايل يوقف رئي�س بلدية 
�سيدي جماهد 

جمل�س ق�ساء تيبازة

تاأجيل حماكمة املدعوة
 »ال�سيدة مايا« 

اأم�ص  تيبازة  ق�ضاء  جمل�ص  قرر 
ن�ضنا�ص  حماكمة  تاأجيل  الإثنني 
»ال�ضيدة  امل�ضماة  زوليخة-�ضفيقة 
ق�ضايا  يف  اإبتدائيا  املدانة  مايا« 
ف�ضاد مبحكمة ال�رضاقة ب12 �ضجنا 
اجلاري  دي�ضمرب   12 يوم  اإىل  نافذا، 

بطلب من دفاع 
املتهمني.

و جاء قرار غرفة اجلنح بتنظيم يوم 
خا�ص، ال�ضبت املقبل املوافق ل12 
دي�ضمرب، نظرا حلجم امللف و عدد 
املتابعني يف الق�ضية و كانت حمكمة 
ال�رضاقة قد اأدانت بتاريخ 14 اأكتوبر 

املا�ضي يف جل�ضة علنية 
زوليخة-�ضفيقة ب  ن�ضنا�ص  ابتدائية 
مالية  وغرامة  نافذا  �ضجنا  �ضنة   12
قدرها 6 مليني دج اإىل جانب اإدانة 
�ضنوات   5 ب  وفرح  اإميان  اإبنتيها 
منهما  واحدة  لكل  نافذا  �ضجنا 
وغرامة مالية قدرها 3 مليني دينار 

مع اأمر مب�ضادرة ممتلكاتهم.
و �ضلطت حمكمة ال�رضاقة عقوبة 10 
�ضنوات �ضجنا نافذة و غرامة واحد 
مليون دينار على وايل ال�ضلف الأ�ضبق، 
حممد غازي، املتورط اأي�ضا يف هذه 
الق�ضية اإىل جانب اإدانة جنله ب�ضنتني 
قدرها  مالية  وغرامة  نافذا  �ضجنا 

500.000 دج.
هذه  يف  املتورطون  يتابع  للإ�ضارة، 
الأموال«  »تبيي�ص  بجنح  الق�ضية 
امتيازات  و«منح  النفوذ«  و«ا�ضتغلل 
اأموال  و«نهب  م�ضتحقة«  غري 
عمومية« و«حتري�ص اأعوان عموميني 
م�ضتحقة«  غري  امتيازات  منح  على 
غري  ب�ضكل  ال�ضعبة  العملة  و«حتويل 

قانوين للخارج«.
لذات  اجلنح  غرفة  اأدانت  كما 
�ضجنا  �ضنوات   10 بعقوبة  املحكمة 
واحد  قدرها  مالية  غرامة  و  نافذا 
وهران  وايل  من  لكل  دينار  مليون 
كذا  و  زعلن  الغاين  عبد  الأ�ضبق 
الوطني  للأمن  الأ�ضبق  العام  املدير 
عبد الغني هامل ب�ضفتهما متورطني 
ق�ضايا  يف  مايا«  »ال�ضيدة  مع  اأي�ضا 
امل�ضتثمرين  على  حكم  و  ف�ضاد 

وبن  الغني  عبد  بلعيد  املقاولني، 
عائ�ضة ميلود على التوايل ب 7 و 10 
�ضنوات �ضجنا نافذا مع غرامة مالية 
لكل  جزائري  دينار  مليون  قدرها 
ال�ضابق  الربملاين  النائب  اأما  منهما 
حالة  )يف  يحياوي  عمر  املتقاعد 
ادانته  متت  فقد  اخلارج(  يف  فرار 
ب 10 �ضنوات �ضجنا نافذا مع غرامة 
وم�ضادرة  دينار  مليون  قدرها  مالية 
الأملك واإ�ضدار اأمر دويل بالقب�ص 

عليه.
البتدائي  احلكم  منطوق  األزم  كما 
مبلغ  بدفع  ابنتيها  و  مايا  ال�ضيدة 
كتعوي�ص  جزائري  دينار  مليون   600
للخزينة العمومية عن الأ�رضار التي 
ت�ضببوا فيها و خلل جل�ضة املحاكمة 
اعرتفت  املا�ضي  اأكتوبر   9 بتاريخ 
الت�ضهيلت  اأن  �ضفيقة  زوليخة 
اجناز  اأجل  من  عليها  ح�ضلت  التي 
بتدخل  قد متت  ا�ضتثمارية  م�ضاريع 
عبد  ال�ضابق  اجلمهورية  »رئي�ص 
خلل  من  لي�ص  و  بوتفليقة  العزيز 

كاتبه ال�ضخ�ضي« حممد رقاب 
احلا�رض للجل�ضة ب�ضفة �ضاهد.

وبعد اأن اأكدت اأنها كانت على »ات�ضال 
مبا�رض« مع الرئي�ص ال�ضابق بوتفليقة، 
لولة  نف�ضها  تقدمي  املتهمة  فندت 
كونها  اأ�ضا�ص  على  املعنية  املناطق 
»ال�ضيدة  ب�ضفة  لكن  و  الرئي�ص  ابنة 
ازديادها  لقب  ن�ضنا�ص  لكون  مايا« 
حممد  اخل�ضو�ص  هذا  يف  قال  و 
رقاب اأن املعنية »مل ي�ضبق لها و اأن 

ا�ضتقبلت من طرف 
رئا�ضة  مبقر  ال�ضابق  الرئي�ص 
اأن  و  �ضبق  اأنه  موؤكدا  اجلمهورية« 
واحدة  »مرة  �ضخ�ضيا  ا�ضتقبلها 

برئا�ضة اجلمهورية �ضنة 2004«.
غازي  ملحمد  قدمها  اأنه  واأ�ضاف 
اأ�ضا�ص  على  لل�ضلف  ال�ضابق  الوايل 
اأجل  من  فقط«  مايا  »ال�ضيدة 
ت�ضلية  حديقة  تاأهيل  اعادة  م�رضوع 
»الرئي�ص  اأن  اأي�ضا  الذروع مربزا  باأم 
بتقدميها  كلفه  من  هو  بوتفليقة 
اأخوه و  لي�ص  ال�ضابق و  ال�ضلف  لوايل 

م�ضت�ضاره �ضعيد.

عني متو�سنت

و�سع مدير اخلدمات اجلامعية حتت الرقابة الق�سائية

مبحكمة بئر مراد راي�س

التحقيق  مع وزير الثقافة ال�سابق عز الدين ميهوبي   

بتهمة تهديد امل�سلحة الوطنية 

اإدانة كرمي طابو بعام حب�سا موقوف النفاذ

ب�سبب غياب زعلن لرتباطه بق�سية مدام مايا

تاأجيل ق�سية ف�ساد اأويحيى وغول ووالة �سابقني 

بالقليعة  حمكمة  اجلنح  ق�ضت 
اأم�ص  �ضبيحة  تيبازة  ولية  يف 
الثنني بعام حب�ضا موقوف النفاذ  
كرمي  ال�ضيا�ضي  النا�ضط  حق  يف 

تهديد  بتهمتي  اإدانته  بعد  طابو 
وامل�ضا�ص  الوطنية  امل�ضلحة 
خ�ضع  التي  و  الوطنية  بالوحدة 
الرقابة  مبوجبها لإجراءات 

منذ  الق�ضية  نف�ص  يف  الق�ضائية 
من  باأمر   2019 �ضبتمرب   25 يوم 
اإيداعه  مت  التهام بعدما  غرفة 
التحقيق،  ال�ضجن من قبل قا�ضي 

التم�ص  اجلمهورية قد  وكيل  هذا 
نافذا  حب�ضا  �ضنوات   03 حقه  يف 
جملة  نفاها  طابو  التي  التهم  يف 

وتف�ضيل .

الوطني  اجلزائي  القطب  اأجل 
اجلرائم  مكافحة  يف  املتخ�ض�ص 
مبحكمة  والقت�ضادية  املالية 
�ضيدي اأحممد الثنني فتح ق�ضية 
كل  فيها  تورط  جديدة  ف�ضاد 
اأحمد  ال�ضابق  الأول  الوزير  من 
اأويحيى ووزراء من حكومته وهم 
زعلن  الغاين  وعبد  غول  عمر 
ورجال  �ضابقني  وولة  جانب  اإىل 
�ضكيكدة  ليوم  ولية  من  اأعمال 
ب�ضبب غياب  دي�ضمرب اجلاري   14
بع�ص املتهمني عن اجلل�ضة منهم 

العمومية  والأ�ضغال  النقل  وزير 
�ضابقا عبد الغاين زعلن لرتباطه 
املزعومة  البنة  ق�ضية  يف 
العزيز  عبد  ال�ضابق  للرئي�ص 
اجلاري  مايا  بوتفليقة  مدام 
ا�ضتئنافها مبجل�ص ق�ضاء اجلزائر 
البتدائية  الحكام  يف  طعن  بعد 

ملحكمة ال�رضاقة .
التي  الق�ضية  هذه  وتتعلق 
الوطني  اجلزائي  القطب  يفتحها 
اجلرائم  مكافحة  يف  املتخ�ض�ص 
مبحكمة  والقت�ضادية  املالية 

بعد  مرة  لأول  اأحممد  �ضيدي 
تاأجيلها الأ�ضبوع الفارط بطلب من 
هيئة دفاع املتهمني ب�ضبب اإ�ضابة 
فريو�ص  بوباء  املحامني  بعد 
كورونا مبنح  امتيازات غري مربرة 
تورط  و  الوظيفية  ا�ضتغلل  �ضوء 
اأحمد  الأ�ضبق  الأول  الوزير  فيها 
ال�ضابقان  والوزيران  اأويحيى، 
العمومية  عبد  والأ�ضغال  للنقل 
غول،  وعمار  زعلن  الغني 
لولية  �ضابقني  ولة  ثلثة  رفقة 
�ضكيكدة، من بينهم دربايل حممد 

 17 جانب  اإىل  فوزي،  وبن ح�ضني 
دوائر  من  اإطارات  مابني  اآخرين 

وزارية وولية �ضكيكدة
يف  الق�ضائي  التحقيق  وقف  وقد 
من  اخر  وجه  على  الق�ضية  هذه 
يف  ال�ضابق  النظام  ف�ضاد  وجوه 
يف  ممثلة  امتيازات  منح  جمال 
ميناء  يف  حيز  وا�ضتغلل  اأرا�ص 
�ضكيكدة دون وجه حق مع تبديد 
قوانني  وخرق  العمومية  الأموال 

اجلمهورية
باية ع  

24 �ساعة

حممد بن ترار  



الثالثاء 08 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ23  ربيع الثاين   1442ه 5

حممد بن ترار

حمطة النقل الربي النقطة 
ال�سوداء

ملدينة  ال�شمالية  اجلهة  تعد 
اكتظاظا  املناطق  اأكرث  تلم�شان 
اجلديدة  املدينة  بفعل ا�شتحداث 
بلديات  اأغلب  جهة واعتبار  من 
هذا  عرب  واقعة  واأكربها  الوالية 
الطريق عل غرار الرم�شي ،مغنية، 
ندرومة ، الغزوات ال�شواحلية ،كما 
رقم  الوطني  الطريق  بوابة  اأنها 
غرب  �رشق  ال�شيار  والطريق   22
م�شتعملي  معاناة  من  و�شاعف   ،
حمطة  الطريق ا�شتحداث  هذا 
لنقل امل�شافرين باملدخل ال�شمايل 
احلركة  جعل  الذي  االأمر  للمدينة 
اقامة  ،ورغم  املنطقة  اىل  تتحول 
اجتنابي  وطريق  دوران  حمور 
عرب حي »الكيفانت »لكنه يبقى غري 
كاف خا�شة واأن التخطيط  ملدخل 
وخمرج املحطة كان يف غري �شالح 
حركة املرور واأ�شبح مطلب تغيريه 
اأمرا حتميا ، خا�شة يف ظل ارتفاع 
نفق  باإقامة   املطالبة  االأ�شوات 
ال�شغط  من  التقليل  بغية  اأر�شي 
ما  كثريا  املنطقة التي  هذه  على 
حدود  اإىل  ال�شغط  حركة  ت�شل 
نفق  اإقامة  ورغم   ، الكدية  حي 
�شابق هناك لكنه مل يحل امل�شكل، 
خ�شو�شا يف وجود مركز املعار�ض 
الذي يحول املدينة خالل افتتاحه 
اإىل ان�شداد تام رغم االأهمية البالغة 
للطريق الذي يجاوره احلامل وطنيا 
الرابط  ويعتربالوحيد   22 لرقم 
واجلنوب،والذي  ال�شمال  بني 
م�شتعمليه  العديد من  ح�شب 
م�شالح  لدى  هاج�شا  ي�شكل   �شار 
�شواء  حد  على  واملواطن  االمن 
النف�شي لل�شائقني  ال�شغط  وي�شبب 

ي�شتوجب  التهور ما  اإىل  ويدفعهم 
اإيجاد حل  الوالئية  ال�شلطات  على 
منطقي لهذا االإ�شكال الذي يتكرر 
كل �شباح وي�شكل �شغطا رهيبا لدى 

ال�شكان و يعطل اأ�شغالهم .

�سغط كبري على طريق 
من�سورة واملدخل الغربي 

طريق  عرب  تلم�شان  ملدينة  الزائر 
،اأو  الغربية  اجلهة  اأو  اجلامعة 
مبا�رشة  الغربية ي�شطدم  ال�شمالية 
بغط كبريا ميتد على مدى العديد 
القطب  قرب  ال�شاعات خا�شة  من 
حيث  �شباحا  ملن�شورة  اجلامعي  
كمن  املبذولة  اجلهود  ورغم 
من�شورة  دائرة  اأمن  م�شالح  قبل 
املرور  حركة  ت�رشيع  ملحاولة 
فيها  تدمتع  التي  الطريق  بهذا 
الطلبة  حافالت نقل  من  الع�رشات 
خا�شة  ال�شاحنات  من  بالع�رشات 
التفريخ  حمطة  من  للوقود  الناقلة 
يجعل  ما   ، اجلنوب  اإىل  بالرم�شي 
يف  خا�شة  يتوقف  الطريق  هذا 
وم�شاء   الذروة �شباحا  مرحلة 
االأمن  وم�شالح  م�شتعمله   ويدفع 
بحكم   ، �شباح  كل  غاليا  الثمن 

يتحول  اجلامعة   دوران  اأن حمور 
كما   ، وم�شاء  �شباح  كل  اىل حاجز 
مبن�شورة  الدوران  حمور  يتحول 
حتويل  نتيجة  اإىل نقطة ان�شداد 
جميع املديريات الوالئية اإىل اجلهة 
انتقل  التي  املدينة  من  الغربية 
االأيام  ال�شغط  خا�شة خالل  اإليها 
االأ�شبوعية لال�شتقبال ، فباالإ�شافة 
ما  اجلامعية فهناك  املدينة  اإىل 
والئية تكتظ  مديرية   20 عن  يزيد 
ما  الثالثاء   يوم  خا�شة  بالزوار 
املدخل  املرورعرب  حركة  يعرقل 
مناطق  ي�شتقبل  الذي  الغربي 
اجلنوبية كالعري�شة ، �شبدو ، �شيدي 
على  �شنو�ض،زيادة  اجلياليل،بني 
�شربة  غرار  على  الغربية  املناطق 
م�شتعلي  عن  م�شتار،ناهيك  وبني 
الوطني رقم 22 التي تعد  الطريق  
ال�شمال  مابني  الرئي�شي  ال�رشيان 

واجلنوب الغربي .

اإنفاق املاليري مل يحل امل�سكل

تعرف و�شط مدينة تلم�شان خا�شة 
كبريا  القدمية اكتظاظا  االحياء 
بكل  جديد  ا�شتحداث مدن  رغم 
وحتويل  وبوجليدة   اوجليدة  من 

 ، اإىل من�شورة  املديريات  اغلب 
رئي�شية  على مواقع  االبقاء  لكن 
كالوالية ، مديرية ال�شكن ، الت�شغيل 
 ، العمومية  ،االأ�شغال  ،اجلمارك 
االأمن الثقافة ، الربيد املركزي .... 
م�شكل  من  يغري  مل  واملحكمة   
ذلك  اىل  ي�شاف   ، االكتظاظ 
خ�شو�شية املنطقة  القدمية حيث 
يرتبطون  تلم�شان   �شكان  اليزال 
ببع�ض املعامل على غرار امل�شجد 
»�شوق   ، »البال�ض«  و�شاحة  الكبري 
رغم  ال�شما للتجزئة«والذي 
ل14  التجارة  مديرية  ا�شتحداث 
�شوقا لكن رمزية املكان بقيت لها 
اأهميتها االفت�شادية ، حيث يق�شده 
اغلب ال�شكان للت�شوق ، كما اأن درب 
يفقد  مل  التجاري  حامد  �شيدي 
مكانته اأمام غزو املحالت ال�شهرية 
وبقي  والكيفان  اإميامة  الأحياء 
هيكال مهما يف حلقة تاريخ تلم�شان 
، �شف اإىل ذلك اأن االآثارالتاريخية 
باملدينة  كلها  ال�شياحية  واملواقع 
على  القدمية  لتلم�شان زيادة 
الذي  املركزي االأمر  الربيد 
اليتغري،هذا  االكتظاظ  جعل 
الوالئية  جهود ال�شلطات  وبرغم 
على  للق�شاء  واجتهاداتها  
خالل  من  املروري   االكتظاظ 
بفعل اإقامة  لذلك  املاليري  ر�شد 
03 اأنفاق وما يزيد عن 20 مديرية 
جديدتني  ومدينتني  �شوقا،  و14 
حيث  لها  ي�شفع  مل  ذلك  ،  لكن 
اليزال ال�شغط يخيم على املنطقة 
نف�شية  اأمرا�ض  يف  ويت�شبب 
االأمر  لل�شكان  الدموي  وال�شغط 
الذي فر�ض على ال�شلطات الوالئية 
اخل�رشاء  بامل�شاحات  االعتناء 
للحدائق العمومية  االعتبار  واإعادة 
لتخفيف  لل�شكان  متنف�شا  لتكون 
ي�شببه  وما  املروري  االختناق  من 

من اآثار�شلبية ل�شكان تلم�شان.

تعي�ش والية تلم�سان حالة �سغط كبري بفعل االكتظاظ املروري الذي اليغادر املدينة خا�سة خالل  بداية 
الفرتة ال�سباحية ونهاية الفرتة  امل�سائية ، حيث ورغم جهود ال�سلطات الوالئية يف ا�ستحداث منافذ 

للتقلي�ش من االكتظاظ يف مداخل املدينة عن طريق اإقامة طرق اجتنابية اإال اأن ا�سطدام الواقع مب�ساريع 
هامة اأكرثا�ستقطابا للجمهور جعل املدينة تعرف انغالقا بفعل حركة املرور التي كثريا ما ت�سببت يف �سياع 

مواعيد هامة ملواطنني،و�سنوات درا�سة لطلبة جامعيني ومنا�سب عمل لعمال وقفت حركة املرور عتبة 
يف وجوههم  وعرقلة اداء اعمالهم التي اأرغموا على تركها ال�ستحالة الو�سول يف الوقت املحدد  ورغم 

املجهودات املبذولة من قبل ال�سلطات الوالئية و التي ر�سدت املاليري الإقامة 06 انفاق ،مدينتني جديدتني ، 
ا�ستحداث 14 �سوقا وحتويل20 مديرية لكن دون جدوى.

اكتظاظ كبري »يرفع �سغط الدم« وال�سكري«  

تلم�سان مدينة م�سلولة عرب مداخلها  
.     املاليري املنفقة بال نتيجة عملية

24 �ساعة
تفعيل 80 م�سروعا واإطالق 25 اأخرى

وايل امل�سيلة يد�سن اأوىل 
م�ساريع مناطق الظل

با�رش وايل والية امل�شيلة عبدالقادر 
امليدانية  ،خرجاته  اأم�ض  جالوي، 
بالوالية،بهدف  الظل  مناطق  اإىل 
يف  اأخرى  واإطالق  م�شاريع  تفعيل 
للوالية،  التنموي  الربنامج  اإطار 
 80 تد�شني  على  اأ�رشف  حيث 
 86 قارب  مببلغ  قدرت  م�رشوعا 
االأ�شغال  بها  انتهت  �شنتيم  مليار 
انطالق  اإ�شارة  اأعطى  موؤخراً،كما 
ل 25 م�رشوعا بغالف مايل قدر ب 
قطاعات  �شنتيم تخ�ض  مليار   118
العمومية،املوارد  الطاقة،اال�شغال 
والريا�شة  املائية،ال�شحة،ال�شباب 
هذه  اأن  موؤكدا  الرتبية،  وكذا 
التكفل  اإطار  يف  تندرج  امل�شاريع 
االأ�شا�شية  باالحتياجات  االأمثل 
وحت�شني  املناطق  هذه  ل�شكان 
والية  اأن  معي�شتهم،م�شيفا  ظروف 
ظل  منطقة   706 اأح�شت  امل�شيلة 
غالف  لها  بلدية،خ�ش�ض   47 عرب 
مايل قدر ب 688 مليار �شنتيم ،مكن 
من التكفل ب508 م�رشوع لفائدة هذه 
ال�رشب  مياه  توفري  املناطق، بهدف 
�شبكات  مبختلف  املناطق  ربط  و 
والغاز  الكهرباء  و  ال�شحي  ال�رشف 
واالإنارة العمومية وكذا اإن�شاء مالعب 
جوارية لل�شباب وتوفري ظروف جيدة 
للتمدر�ض من خالل تو�شعة االأق�شام 
كما اأ�شار  مدر�شية،  مطاعم  وفتح 
ال�شيد عبد القادر جالوي اأنه يتوقع 
ا�شتالم 37 م�رشوعا قبل نهاية ال�شهر 
م�رشوعا   199 من  واأزيد   ، اجلاري 
اأن وترية  2021،موؤكدا  �شنة  خالل 
عك�ض  على  �شتت�شاعف  التنمية 
االإجنازات  مثمنا  عليه  كانت  ما 

املحققة يف الوقت الراهن بالوالية، 
وعلى اأنه ر�شم منهجية عمل اعتمد 
ما  خا�شة  حماور،  عدة  على  فيها 
تعلق منها ببعث امل�شاريع املتاأخرة 
امل�شوؤول  جنح  حيث  واملتوقفة، 
يف  التنفيذية،  الهيئة  على  االأول 
املحلية  التنمية  قطاع  األغام  تفكيك 
وتعد   ، املطروحة  ال�شعوبات  رغم 
يف  �شابقة  الوالية  وايل  اجنازات 
الوالية  املتعاقبني على  الوالة  تاريخ 
االيجابية  احل�شيلة  تعك�شه  ما  وهو 
باملكا�شب  املتعلقة  االرقام  وكذا 
مع   ، الوالية  بها  تعززت  التي 
الربامج  لت�شجيل  االأولوية  اإعطاء 
يف  باآخر  اأو  ب�شكل  ت�شاهم  التي 
للمواطن،  املعي�شي  االإطار  حت�شني 
وال�رشف  لل�رشب  ال�شاحلة  كاملياه 
فك  مع  والغاز  والكهرباء  ال�شحي 
�رشورة  جانب  اإىل  والتعليم،  العزلة 
مبحاربة  اخلا�شة  االإجراءات  تفعيل 
فتح  كذلك  الفو�شوية،و  البناءات 
اأمره  على  املغلوب  للمواطن  �شدره 
واالأخذ بعني االعتبار كل االن�شغاالت 
ت�شله،  التي  والر�شائل  وال�شكاوي 
باأهمية  حديثه  معر�ض  يف  مو�شحا 
يف  املتمثل  وهدفه  اجلواري  العمل 
مع  واالحتكاك  امليدان  اإىل  النزول 
الواقع اليومي لل�شكان،وكذا احلر�ض 
من  االنتهاء  �رشورة  على  امليداين 
اأبرزها  وقت  اأ�رشع  يف  اال�شغال 
الرتبوية  وكذا  ال�شحية  امل�شاريع 
تدخل  بعد  التجميد  عنها  رفع  التي 
لل�شلطات  ومرا�شلته  الوالية  وايل 

العليا بالبالد .
عبدالبا�سط بديار

امل�سيلة

جلنة والئية لعملية 
التلقيح  �سد كورونا

امل�شيلة،  والية  وايل  اأعطي 
اأم�ض  اأول  جالوي،  القادر  عبد 
جلنة  باإن�شاء  خا�شة  تعليمات 
الرتتيبات  لو�شع  خا�شة  والئية 
التنظيمية املتعلقة بالتلقيح �شد 
يف  تاأتي  والتي   ، كورونا  فريو�ض 
اإطار تنفيذ توجيهات الوزير االأول 
واجلماعات  الداخلية  وزير  و 
العمرانية  والتهيئة  املحلية 
،واأمر يف  ال�شدد  بهذا  واملتعلقة 
خمتلف  م�شوؤويل  االطار  هذا 
بالعملية  املعنية  القطاعات 
الرتتيبات  من  جمموعة  باتخاذ 
الهامة الإجناحها ، متثلت اأ�شا�شا 
ومعدات  و�شائل  اإح�شاء  يف 
التربيد املمكن تعبئتها من حيث 

و�شائل النقل والتخزين املتنا�شبة 
مع طبيعة العملية ، وكذا الهياكل 
ا�شتعمالها  املمكن  واالأماكن 
ال�رشوط  على  واملتوفرة 
، و  املطلوبة من قدرة ا�شتيعاب 
الب�رشي املتعلق  العن�رش  اح�شاء 
واإح�شاء  حتديد  وكذا   ، بالعملية 
والنائية،ونوه  املعزولة  املناطق 
مبعاينات  القيام  �رشورة  على 
مدى  على  للوقوف  ميدانية 
املح�شاة  االإمكانيات  جاهزية 
خطة  و�شع  مع   ، وتقييمها 
االآنية  واملعاجلة  للتدارك  بديلة 
املمكن  واالإ�شكاالت  للنقائ�ض 
عملية  يف  ال�رشوع  اأثناء  حدوثها 

التلقيح �شد فريو�ض كورونا .

رئي�ش م�سلحة االأوبئة والوقاية، يف م�ست�سفى تلم�سان، مقني قوال لـ"الو�سط":

القرار النهائي القتناء لقاح كورونا �سيكون �سعبا
لكن.. بقوة  مر�سح  والرو�سي  ال�سيني  ·       اللقاح 

االأوبئة  م�شلحة  رئي�ض  توقع 
اجلامعي  امل�شت�شفى  يف  والوقاية، 
مقني  بتلم�شان،  تيجاين،  دمرجي 
االأخري  القرار  اأن  اأم�ض،  قوال، 
فيما  ال�شحة  لوزارة  والنهائي 
�شعبا  �شيكون  كورونا،  لقاح  يخ�ض 
ومبنيا على ثالث اعتبارات حمددة 
ونوعية  امل�شتوردة  الكمية  هي 
لبدء حملة  املحدد  والوقت  اللقاح 

التطعيم �شد كورونا
خ�ض  ت�رشيح  يف  مقني  واأورد 
هناك  اأن  »الو�شط«،  جريدة  به 

�شيتم  ومتعددة  عديدة  اعتبارات 
مبوجبها اختيار لقاح كورونا، وهي 
ح�شبه اعتبارات علمية، اقت�شادية، 
على  وميدانية،  �شحية  �شيا�شية، 
فيما  العلمية  االعتبارات  راأ�شها 
وخلوه  اللقاح  جناعة  مدى  يخ�ض 
اخلطرية  اجلانبية  االآثار  من 
والطويل،  الق�شري  املديني  على 
الختبارات  االأخرية  للنتائج  بالنظر 
اعتبارات  جانب  اإىل  ال�رشيرية، 
بال�شعر االأرخ�ض،  اقت�شادية تتعلق 
اللقاح،  توريد  �رشعة  ومدى 

االأقل  والتخزين  النقل  وظروف 
تعقيدا، بالنظر اإىل طبيعة املناخ.

اقتناء  اأن  متحدثنا،  اأ�شاف  كما 
العتبارات  يخ�شع  اللقاح 
االرتباطات  جت�شدها  جيو�شيا�شية 
املنتجة  الدول  بني  االإ�شرتاتيجية 
متانة  ومدى  واجلزائر،  للقاح 
وهي  بيننا،  امل�شرتكة  العالقات 
ال�شيني  اللقاح  تر�شح  العموم  على 

والرو�شي بقوة.
قطاع  اأن  مقني  الدكتور  واأكد 
و�شاق  قدم  على  اأيام  منذ  ال�شحة 

من اأجل القيام بالرتتيبات النهائية 
القتناء اللقاح، لتقييد كل ما متلكه 
اجلزائر من اإمكانيات تخزين ونقل 
مقايي�ض  مع  تتما�شى  وغريها، 
باملقابل  مو�شحا  اللقاح،  حفظ 
يعني  ال  كورونا  لقاح  توفر  اإن 
ال�شحي  الربوتوكول  عن  التخلي 
والتباعد  الكمامات  كا�شتعمال 
اجل�شدي وغريها، داعيا باملنا�شبة 
اىل  والدعاء  للت�رشع  املواطنني 
اأقرب  يف  الوباء  عنا  يرفع  باأن  اهلل 

مرمي خمي�سةوقت.
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�ستتدعم جامعة غرداية على املدى 
جتهيزات  ت�سم  بوحدة  القريب 
ذات  متطورة  تقنية  ومعدات 
موا�سفات عاملية متكنها من اإجراء 
�ست�ستفيد  الأوبئة  �سد  فحو�سات 
بالإ�سافة  اجلامعية  الأ�رسة  منها 
خارج  ال�رسكاء  مع  اتفاقيات  لعقد 
موؤ�س�سات  من  اجلامعي  املحيط 
اأن هذه التجهيزات  عمومية باعتبار 
ظل  يف  للولية  هام  مك�سب  تعترب 
ال�سحي  القطاع  اإمكانيات  نق�ص 
عدة  �سهدت  التي  غرداية  بولية 
التنمية  لرتاجع  اأدت  �سابقا  اأزمات 

فيها.
غرداية  جامعة  رئي�ص  وح�سب 

الربوفي�سور اإليا�ص بن �سا�سي، �سيكون 
القريب  امل�ستقبل  يف  فريق  هناك 
الأ�ستاذة،  تاأطري  حتت  الطلبة  من 
الالزمة  املواد  ب�سناعة  للقيام 
التحديات  ،اأو  الأوبئة  ملواجهة هذه 
العامل  تواجه  قد  التي  امل�ستقبلية 
ا�ست�رسافية جديدة من  ،وهي نظرة 
القطاع  هذا  على  القائمني  طرف 
انفتاح  اإطار  يف  طارئ  اأي  ملواجهة 
اجلامعة على املجتمع واإ�رساك كل 
اأن  باعتبار  العام  ال�ساأن  الفاعلني يف 
احلقيقية  النطالقة  تعد  اجلامعة 

لأي توازن تنموي.
العايل  التعليم  قطاع  �سيتدعم  كما 
املو�سم  هذا  العلمي  والبحث 

بيداغوجي  مقعد   2000 با�ستالم 
خالل هذا املو�سم واملتمثل يف كلية 
جديدة لعلوم الطبيعة واحلياة وعلوم 
رئي�ص  به  �رّسح  ح�سبما  الأر�ص 
جامعة غرداية الربوفي�سور اإليا�ص بن 
دائما،  اأ�ستاذا   53 �سا�سي،  يوؤطرها 
مبوا�سفات  خمربا   18 ت�سم  حيث 
يت�سع  مدرجات  ل4  بالإ�سافة  عالية 
جمموعها ل1200 طالب مع 40 قاعة 

متعددة املهام.
�سينطلق  التي  امل�ساريع  وعن 
الإجراءات  اتخاذ  بعد  اإجنازها 
والتقني،  املايل  امللف  يف  الالزمة 
املدى  على  الأ�سغال  �ستنطلق 
رئا�سة  مقر  اإجناز  يف  القريب 

جديدة  كلية  عن  ف�سال  اجلامعة 
للعلوم القت�سادية والتجارية ،وعلوم 
الت�سيري بطاقة ا�ستيعاب 2000 مقعد 
ملكتبة  بالإ�سافة  جديد  بيداغوجي 
مركزية كربى واإقامة جامعية بطاقة 

ا�ستيعاب 1000 �رسير.
اجلديدة  املن�ساآت  تلك  �ساأن  ومن 
تخفيف  يف  ت�ساهم  اأن  باجلامعة 
الطلبة  اإجمايل  يبلغ  حيث  ال�سغط، 
 16000 من  اأكرث  غرداية  بجامعة 
تخ�س�ص،   43 على  موزعني  طالب 
 50 بن�سبة  التاأطري  ويبقى عجز  هذا 
تواجه  التي  التحديات  اأهم  باملائة 

القطاع بالولية.
�أحمد نا�صري 

قوات  متكنت  نوعية  عملية  خالل 
ادرار  ولية  باأمن  الق�سائية  ال�رسطة 
من  ال�رسكاء الأمنيني   مع  بالتن�سيق 
نوع  من  مهلو�ص  قر�ص   16000 حجز 
،و مبلغ مايل قدره  ريفوتريل 02 ملغ 
15 مليون �سنتيم من عائدات الرتويج 
اأ�سخا�ص  بالإ�سافة اإىل توقيف ثالثة 

م�ستبه فيهم 

معلومات  على  بناء  جاءت  العملية 
ال�رسطة  قوات  عليها  حت�سلت 
الق�سائية مفادها اأن اأحد الأ�سخا�ص 
اأدرار  الغربي  باحلي  جتاري  حمل  له 
يحوز على كمية من املوؤثرات العقلية 

ب�سدد ترويجها يف الو�سط ال�سبابي 
من  حمكم  كمني  ن�سب  وبعد  وعليه 
الق�سائية  ال�رسطة  قوات  طرف 

قر�ص   16000 حجز  من  متكنت 
مهلو�ص من نوع ريفوتريل 02 ملغ ،و 
مبلغ مايل قدره 15 مليون �سنتيم من 
عائدات الرتويج بالإ�سافة اإىل توقيف 

�رسكائه يف العملية.
بتاريخ  تقدميهم  مت  ال�سبكة   عنا�رس 
اجلمهورية  وكيل  اأمام   01/12/2020
خ�سهم  الذي  و  ادرار  حمكمة  لدى 

به  اأفادت  وح�سبما    . ايداع  باأمر 
م�سادرنا فاإن العملية الأمنية النوعية 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
لالأمن  العامة  املديرية  ملخطط 
الإجرام  بوؤر  لتطويق  الهادف  الوطني 
خالل  من  واأ�سكالها  اأنواعها  ب�ستى 

جت�سيد خمطط احتالل امليدان .
�أحمد باحلاج 

متكنت ليلة اأول اأم�ص م�سالح الأمن 
اجلرمية  مكافحة  يف  املتخ�س�سة 
ال�رسعية  غري  والهجرة  املنظمة 
الوطني  للدرك  القليمية  بالكتيبة 
من   ، بب�سكرة  جالل  اأولد  ببلدية  
اأجنبي  رعية   15 واعتقال  توقيف 
ت�ساد  لدول  خمتلفة  جن�سيات  من 
ال�سينغال  و  والغابون  والكامريون 
للم�سلحة  مبا�رسة  حتويلهم  ليتم 
الإجراءات  ا�ستكمال  وبعد  املعنية 
ملفات  واجناز  معهم  القانونية 
مبوجبها  مت  �سدهم  ق�سائية 

اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميهم 
الإدارية  املقاطعة  حمكمة  لدى 
مت  اأين  الولية  بنف�ص  جالل  اأولد 
اإدانتهم ب�سنة �سجنا موقوفة النفاذ 
مع تغرمي كل واحد منهم بـمبلغ 28 
ا�ستكمال  قبل  جزائري  دينار  األف 
مراكز  نحو  ترحيلهم  اإجراءات 
متهيدا  باأدرار  احلدودية  العبور 
بلدانهم  نحو  نهائيا  لرتحيلهم 
ال�سلية بتهمة القامة بطريقة غري 

قانونية بالرتاب الوطني .
رمي نو�ري 

العامة  املديرية  لتعليمات  جت�سيدا 
لتنفيذ  الهادفة  الوطني  لالأمن 
امليدان،جنحت  احتالل  خمطط 
قوات المن الوطني من تنفيذ عديد 
ملحاربة  النوعية  الأمنية  العمليات 

اجلرمية ب�ستى اأنواعها واأ�سكالها .
الوطني  المن  م�سالح  توا�سل 
واأدرار  مترنا�ست   ، ورقلة  بوليات 
، دك املواقع الإجرامية امل�سبوهة 
التي لها �سلة برتويج وتعاطي الآفات 
 ، املخدرات  فيها  مبا  الجتماعية 
وامل�رسوبات  املهلو�سة  الأقرا�ص 
الكحولية ، ناهيك عن تفكيك عديد 
يف  املخت�سة  الإجرامية  ال�سبكات 
و  املنازل  على  ال�سطو   ، ال�رسقة 
املتكررة  اجل�سدية  العتداءات 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  وذلك   ،
لتطويق  امليدان  احتالل  ملخطط 
قال  ثانية  جهة  من   . الجرام  بوؤر 

املدين  املجتمع  جمعيات  ممثلي 
الت�سدي  اأن  املذكورة  بالوليات 
�ساهم  امل�سبوهة  للتحركات 
الأعمال  تراجع  يف  كبري  ب�سكل 
اجلرمية التي كانت بالأم�ص القريب 
بعديد  ال�ساكنة  وقالقل  هلع  تثري 
الأحياء ال�سعبية والتجمعات ال�سكنية 

احلديثة الن�ساأة
اأمن  م�سالح  اأن  بالذكر   جدير 
و�سعت  قد  املذكورة  الوليات 
والنجدة   1548 الأخ�رس  الرقمني 
ت�رسف  حتت  املو�سوعني   17
�ساعة   24 مدار   على  املواطنني 
على  والرد  لن�سغالتهم  لالإ�سغاء 
والتبليغ  بالنجدة  املتعلقة  طلباتهم 
ل�سواق  والتجاوزات  املخالفات  عن 
تزهق  التي  النارية  الدراجات 

الأرواح.
�أحمد باحلاج 

ال�سعبية  الأحياء  عديد  تتخبط 
باإقليم  ال�سكنية  والتجمعات 
املقاطعة الدارية املنيعة التابعة 
من  جملة  ،يف  غرداية  لولية 
امل�ساكل الالمتناهية وعلى راأ�سها 
فيه   تغرق  الذي  الدام�ص  الظالم 

عديد ال�سوارع .
طالب �ساكنة مدينة املنيعة التابعة 
ال�سلطات  ،من  غرداية  لولية 
العاجل  التدخل  املحلية ب�رسورة 
التجمعات  انت�سال  اأجل  من 
الن�ساأة والأحياء  ال�سكنية احلديثة 
الذي  الظالم  �سبح  من   ، ال�سعبية 
ذلك  ينجرعن  عليها،وما  يخيم 
لعل  ،وخيمة  وعواقب  تبعات  من 
من اأبرزها تف�سي تعاطي ،وترويج 
ال�سطو  الآفات الجتماعية ،وكذا 
واملحالت  البيوت  و�رسقة 
الرتفاع  عن  ناهيك  التجارية 

�رسقة  لظاهرة  املح�سو�ص 
ال�سيارات .

يف  متحدث  من  اأكرث  وقال 
املربر  غري  التاأخر  اأن  املو�سوع 
الإنارة  غياب  مب�سكل  التكفل  يف 
تعليمات  مع  يتنافى  العمومية 
عرب  للم�سوؤولني  املوجهة  الدولة 
والقا�سية  امل�ستويات  جميع 
للميدان  نزولهم  باإلزامية 
املواطنني  لن�سغالت  وال�ستماع 
وال�سعي خلف التكفل بان�سغالتهم 
الولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 

والإمكانات املتاحة .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
لزاما  يبقى  الو�سية  ال�سلطات 
على �ساكنة الأحياء التي تغرق يف 
الو�سع  معاي�سة  الدام�ص  الظالم 

املزري لأجل غري م�سمى 
�أحمد نا�صري 

جامعة غرد�ية

�أمن والية �أدر�ر 

ب�صكرة 

�أمن ورقلة مترن��صت و�أدر�ر

عمليات �لتنمية �لتهمت �ملاليري دون نتائج 

اأجهزة وتقنيات مبوا�سفات عاملية ملكافحة الأوبئة 

حجز 16000 قر�س مهلو�س 

 ترحيل 15 رعية اإفريقيا 

موا�سلة  دك املواقع 
الإجرامية امل�سبوهة

اأحياء بلدية املنيعة تتخبط 
يف الظالم

للتقليل من �لتز�يد �ملقلق الإرهاب �لطرق باجلنوب  

مطالب بح�سة من الطرقات الطويلة املزدوجة 
.       �إ�صناد عمليات تاأهيل �لنقاط �ل�صود�ء ل�صركات كربى مطلب �صعبي 

طالب مهتمون بقطاع �الأ�صغال �لعمومي بواليات �جلنوب �لكبري ، من �صناع �لقر�ر بالبالد 
ب�صرورة �لتحرك �لعاجل لتهيئة �لطرق �لطويلة �ملهرتئة ،ودعمها بجهة مزدوجة للحد من 

�لتز�يد �ملقلق ملعدالت �إرهاب �لطرق .
�أحمد باحلاج

نا�سد متابعون لل�ساأن املحلي ، ن�سطاء 
حقوقيون وجمعويون بوليات اجلنوب 
الكبري الوزير الأول عبد العزيز جراد 
للحكومة  م�ستعجل  اإجتماع  لعقد 
الأ�سغال  قطاع  لواقع  وتخ�سي�سه 
يرثى  حال  يف  املوجودة  العمومية 
للطرقات  الكبري  الهرتاء  جراء  لها 
هوؤلء  باإجماع  باتت  التي  الطويلة 
واإ�سناد  جاد  لتدخل  ما�سة  بحاجة 
ال�سوداء  النقاط  تاأهيل  عمليات 
ل�رسكات كربى من الأح�سن اأن تكون 
اأجنبية ذات عتاد �سخم ، على غرار 
النقاط ال�سوداء  بالطرقات الرابطة 
ال�سطر   وكذا   ، اإيليزي  ورقلة  بني 
تقرت  املنتدبة  الولية  بني  الرابط 
بالن�سبة  ال�سيء  نف�ص   ، الوادي  ،و 
زلفانة  دائرة  بني  الرابط  لل�سطر 
حيث  املنيعة  الإدارية  واملقاطعة 
الرابط  الأخرية يف �سطرها  ان هذه 
�سالح  عني  املنتدبتني  الوليتني  بني 
واأدرار  مترنا�ست  بوليتي  وتيميمون 
اإ�سافة للطريق الرابط بني وليتي   ،

ورقلة واإيليزي ، وكذا الطريق الرابط 
املمتد  ومترنا�ست  �سالح  عني  بني 
على م�سافة 700 كلم ،لجناز عمليات 
التقنية  للمعايري  وفقا  وترميم  تاأهيل 
احرتام  مع  بها  املعمول  والقانونية 
يف  عليها  املن�سو�ص  الجناز  اجال 
دفاتر ال�رسوط ، كما �سدد هوؤلء على 

من  معينة  ح�سة  تخ�سي�ص  �رسورة 
وليات  لفائدة  املزدوجة  الطرقات 
وذلك  واحلدودية  النفطية  اجلنوب 

بغية احلد من اإرهاب الطرقات .
من جهة ثانية فقد فتح ممثلي عديد 
اجلمعيات املحلية الفاعلة بالوليات 
املذكورة النارعلى ما اأ�سموه بتفاوت 

الأدوات الرقابية العاجزة التي ف�سلت 
املوؤ�س�سات  على  املتفرج  دور  لعب 
وترميم  بتاأهيل  املكلفة  املقاولتية 
التهمت  التي  الطويلة  الطرقات 
ال�سنوات  مدار  على  املاليري  مئات 
الأخرية دون حتقيق النتائج املرجوة 
، حيث ذهب هوؤلء اإىل اأبعد من ذلك 
موؤكدين اأن معظم الطرقات ال�سالف 
ذكرها ت�سبه امل�سالك الريفية ب�سبب 
اأحلق  مما  الباطنية  اأر�سيتها  تاآكل 
املركبات  باأ�سحاب  ج�سيمة  اأ�رسار 

النفعية وال�سياحية .
نف�ص  ت�ساءل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
تقف  التي  ال�سباب  عن  املتحدثني 
للمجال�ص  املطبق  ال�سمت  خلف 
ال�سعبية الولئية التي عادة ما ترف�ص 
للطرقات  الكارثية  الو�سعية  اإدراج 
العادية  الدورات  ا�سغال  �سمن 
تلك  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ، ال�سابقة 
رقابية  اأداة  تعترب  املنتخبة  الهيئات 
مدراء  م�ساءلت  على  حتى  قادرة 
لقمان  دار  لكن  العمومية  الأ�سغال 

بقيت على حالها .

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رسكة ارت اوف ادفرتيزينغ
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 ل يتعلق الأمر بالنقا�ش العلمي حول اللقاح 
على  كلفة  والأقل  فعالية  والأكرث  الأن�سب 
بل  العمومية وعلى �سحة املواطن  اخلزينة 
القرار  اأن  على  يدل  طر�سان  وحوار  بجدل 
مبكافحة  واملتعلق  عام  ب�سكل  ال�سحي 
الكوفيد يف اجلزائر يقع يف منطقة اخلطر.

يف  حدث  الذي  الت�سارب  اعتبار  ميكن  ل 
ال�سحة  وزير  مواقف  بني  الأخرية  الأيام 
اللجنة  واأع�ساء  بوزيد  بن  الرحمن  عبد 
العلمية املكلفة بر�سد ومتابعة تطور انت�سار 
بقاط  بركاين  بينهم  من  كورونا  فريو�ش 
ال�سحي  للأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�ش  وبني 
الفكري  الرتف  من  �رضبا  �سنهاجي،  كمال 
خرج  فقد  والعلمي  الأكادميي  والنقا�ش 
اإىل  الإعلم  العلن و�سار حديث و�سائل  اإىل 
درجة اأن الراأي العام مل تتبني له القبلة التي 
ير�ساها لها القائمون على �سحة املواطنني 
التي  التوج�سات  يجعل  مما  البلد  هذا  يف 
حتدث عنها مقري بعيدة عن اأن تكون جمرد 

حديث �سيا�سة قابل للتبخر.
متعلقا  العام  الراأي  لدى  احلذر  يعد  مل 
عدد  لأكرب  وتوفره  وفعاليته  اللقاح  بنوعية 
تعداه  بل  جمانيته  اأو  وبتكلفته  ال�سكان  من 
اإىل البحث عن الأ�سباب العميقة التي تقف 
التباعد  وهذا  البعد  عن  الرتا�سق  هذا  وراء 
الجتماعي الذي يتبعه القائمون على ت�سيري 
امللف الذي مل تعد مت�سك به يد واحدة وقد 
بالإ�سافة  اإذ  القبائل  بني  متفرقا  دمه  �سار 

اأطراف  هناك  حتدثت  التي  الأطراف  اإىل 
نف�سها  تعترب  اأنها  مع  تتحدث  مل  اأخرى 
موطئ  عن  لنف�سها  و�ستبحث  بالأمر  معنية 
عن  اإل  يعلن  مل  الذي  "ال�رضاع"  يف  قدم 
بدايته. وميكن اأن ي�ساف اإىل هذه الأطراف 
املدير العام ملعهد با�ستور والوزير املنتدب 
يدري  ومن  ال�سيدلنية  بال�سناعة  املكلف 
لعل اأطرافا اأخرى �ستح�رض اأنفها من خارج 
ووزارة  املالية  وزارة  مثل  ال�سحة  قطاع 
التجارة ووزارة اخلارجية اأو وزارة الداخلية.
من  مار�ش  يف  ال�سحية  الأزمة  بداية  منذ 
جتند  اأن  على  ال�سلطة  حر�ست  ال�سنة  هذه 
بدء  وع�سكرية  مدنية  متعددة  اأطرافا  لها 
الأعلى  املجل�ش  اإىل  اجلمهورية  رئا�سة  من 
بالوزارات  مرورا  الأوىل  الوزارة  اإىل  للأمن 
اجلمعيات.  وروؤ�ساء  والولة  املذكورة 
ما  بقدر  الأطراف  املتعدد  التعاطي  وهذا 
ملف  يف  التحكم  على  اإيجابي  تاأثري  له  كان 
�سلبياته.  بع�ش  تظهر  بداأت  فقد  اجلائحة 
اللقاح يطرح جملة من  واأن مو�سوع  خا�سة 
تكن  مل  واملالية  اجليو�سيا�سية  الرهانات 
الأزمة تطرحها من قبل يف وقت كان القرار 
متمركزا يف يد الرئي�ش تبون الذي اأثر غيابه 
على ان�سجام الكلمة يف ت�سيري ما ا�ستجد من 
راأ�سها  وعلى  منها  بها  املتعلقة  املعطيات 
املتعلقة  واملت�سارعة  املكثفة  املعطيات 

باقتناء اللقاح.
قررت  فقد  احلكومات  اأغلب  غرار  وعلى 

اأن  الأزمة  بداية  منذ  اجلزائرية  احلكومة 
ترتك ما يف يدها من ق�سايا م�ستعجلة وذات 
ملكافحة  ح�رضيا  لتتفرغ  ق�سوى  اأهمية 
�سبحا خميفا  تزال  ول  كانت  التي  اجلائحة 
كانت  لذا  للبلد  الب�رضية  للقدرات  مهددا 
الوزراء  اإىل  الدولة  رئي�ش  من  كلها  ال�سلطة 
ال�سكان  تطمئن  امل�سوؤولني  من  وغريهم 
باأن الدولة على ا�ستعداد لإنفاق مال قارون 
تعترب  التي  املواطن  �سحة  على  للحفاظ 
الرئي�ش  وكان  وطنية  ا�سرتاتيجية  اأولوية 
باإنفاق  لياأذن  ا�ستعداده  عن  عرب  قد  تبون 
وتداعياتها  اجلائحة  ملواجهة  دولر  مليار 
ومعاجلة اآثارها، كان ذلك قبل اأن يعلن وزير 
لقتناء  ا�ستعداد  على  اجلزائر  اأن  ال�سحة 
اللقاح مهما كان ثمنه واأنها �ستختار اأح�سن 

اللقاحات املطروحة على ال�سوق الدولية.
نف�سها  وجدت  قد  اليوم  اجلزائر  هي  وها 
املخابر  اأكرب  اأنتجتها  لقاحات  عدة  اأمام 
�سغط  ت�رضع يف حملت  اأن  قبل  العامل  يف 
على الدول لقتناء هذا اأو ذاك �سمن عر�ش 
متعدد ومت�سعب يجعل الكثري من الدول يف 
املخابر  هذه  واأن  ل�سيما  اأمرها  من  حرية 
�سغطا  متار�ش  اأخذت  العاملي  النفوذ  ذات 
للح�سول  للح�سة  العاملية  املنظمة  على 
على العتماد الدويل الر�سمي لت�سويقه وهو 
بع�ش  حكومات  فيه  ت�سارك  الذي  ال�سغط 
الدول الكربى كالوليات املتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وفرن�سا ورو�سيا التي بداأت حتدد 

تواريخ بدء ا�ستعمال اللقاحات املبتكرة.
املنوطة  العاملية  ال�سوابط  غياب  واأمام 
�سوق  �سار  لل�سحة  العاملية  باملنظمة 
باأ�سواق  �سبيها  للكوفيد  امل�ساد  اللقاح 
القمح واحلبوب وغريها من املواد الأولية، 
العلقات  طبيعة  وتدخل  للمناف�سة  تخ�سع 
الثنائية بني الدول اأكرث مما تخ�سع للمعايري 
العامل  انتظر  اأن  بعد  وال�سحية  العلمية 
اللقاحات وطاملا  ال�سرب �سدور هذه  بفارغ 
نف�سها  تلقاء  من  الأر�ش  اجلائحة  تغادر  مل 
اللقاح يف م�ستوياته عليا  الطلب على  وبقي 
اأن  الطبيعي  ومن  الإ�سابات.  عدد  بت�ساعد 
يكون لهذا ال�سطراب العاملي وهذا ال�سباق 
املتعلق  القرار  على  تداعياته  املحموم 
ت�ساوؤلت  ثمة  اإذ  للجزائر،  اللقاح  باقتناء 
من  اأّي  امل�سطرب:  ال�سياق  هذا  يطرحها 
وعلى  اجلزائر  �ستختاره  اللقاحات  هذه 
ت�سارب  مع  اختياره  يف  �ست�ستند  معيار  اأي 
ونوعية  واجليو�سيا�سية  العلمية  املعايري 
البعد  على  القائمة  ال�سرتاتيجية  العلقات 
جانب  من  ورو�سيا  ال�سني  مع  الت�سامني 
املتحدة  الوليات  مع  التجارية  والعلقات 
اآخر.  جانب  من  الغربية  والدول  الأمريكية 
باأن  الت�رضيح  فاإن  الداخلي  امل�ستوى  وعلى 
لقتناء  ح�ساب  دون  لتدفع  م�ستعدة  الدولة 
حول  النقا�ش  يثري  اأن  �ساأنه  من  اللقاح 
اللقاح  وتوجيه  ونزاهتها  العملية  �سفافية 

املقتنى لفائدة املواطنني.

نقا�ش علمي اأم ت�سارب م�سالح
�أثار رئي�س حركة جمتمع 
�ل�سلم عبد �لرز�ق مقري 

يف معر�س حديث له حول 
�قتناء �جلز�ئر �للقاح �مل�ساد 
لفريو�س كورونا �النتباه �إىل 

ق�سية ذ�ت �أهمية ق�سوى 
عندما حذر من �سبهات 

�لف�ساد و�ل�سفقات �مل�سبوهة 
�لتي ميكن تتخلل �لعملية. 

وتتاأكد هذه �لهو�ج�س 
ونحن نتابع ت�سارب �ملو�قف 

بني عدة روؤو�س تعترب 
نف�سها مكلفة بامللف وتتمتع 

باالأهلية و�حل�سرية 
للحديث عنه وت�سيريه.

بقلم: �ح�سن خال�س

تردد حمري حول �قتناء �للقاح

فريو�ش  تف�سي  العاملية  ال�سحة  و�سفت  لقد 
قد  و  جائحة«   « عامليا  وباء  بو�سفه  كورونا 
اأعلن رئي�ش املنظمة الدكتور »تيدرو�ش ادها 
اأن  بتاريخ 30 جانفي 2020  نوم غيربي�سو�ش« 
ل�سببني  امل�سطلح  هذا  �ست�ستخدم  املنظمة 

هما:
�رضعة تف�سي العدوى و ات�ساع نطاقها ،و القلق 
بع�ش  تتبعه  الذي  النهج  ق�سور  اإزاء  ال�سديد 
الدول على م�ستوى الإرادة ال�سيا�سية اللزمة 
و  للفريو�ش،   « التف�سي  هذا  على  لل�سيطرة 
اجلائحة  او  العاملي  الوباء  و�سف  ي�ستخدم 
املعدية  الأمرا�ش  لو�سف   PANDEMIC
عندما ترى تف�سيا وا�سحا لها ،و انتقال » من 
�سخ�ش اإىل اآخر يف عدد من البلدان يف العامل 

يف الوقت نف�سه.
اأعله ميكن  اإليه  ال�سارة  ما متت  �سوء  على 

طرح الت�ساوؤل التايل:
اجلوانب  على  الكورونا  اأثرت  مدى  اأي  اإىل 
جلمع  النف�سية  ،و  الجتماعية  ،و  القت�سادية 
امل�سابني  غري  ،و  امل�سابني  املجتمع  اأفراد 

وكذا حتديد الآثار ال�سلبية للكورونا؟
على جميع  العاملية  اجلائحة  هذه  اأثرت  لقد 
،و  الن�سانية  ،و  الجتماعية  احلياة  نواحي 
واقعا  فر�ست  ،و  القانونية،  ،و  القت�سادية 
جديدا مليئا بالفزع و اخلوف ، يعاين معظمهم 

القلق و الحباط.

�الآثار �ملرتتبة عن �نت�سار 
جائحة كورونا

الآثار  من  العديد  كورونا  جائحة  على  ترتب 
اليجابية و ال�سلبية

�أوال: �الآثار �الإيجابية:
 no pain . no again املثل  يقول  كما 
بداية تتمثل الآثار الإيجابية يف رفع املواطنة 
الت�ساركي  العمل  ،و  الت�سامن  قيم  �سيادة  ،و 
كافة  بني  للجمعيات  اجلمعوي  العمل  ،و 
القطاعات مما ي�ساهم يف بروز منوذج تنموي 
جديد، من خلل ا�ستثمار احلجر ال�سحي يف 
ترتيب الأولويات ،و �سبط املعاملت لتخفيف 

الأهداف امل�ستقبلية.
،و  الجتماعية  العلقات  تعزيز  مت  كما 
مع حماولة  الأ�رضي  الت�سامن  �سيادة مظاهر 

ا�ستغلل احلجر املنزيل يف الإبداع التي تدل 
على مظاهر الوعي ال�سبابي كاإنتاج فيديوهات 
هدفها توعية املواطنني من خطورة الوباء ،و 
الإ�رضار  ،و  الجتماعي  التباعد  على  احلث 
على ارتداء الكمامات للحد من تف�سي الوباء 
مثل:  جمعيات  قبل  من  ذلك  و  اخلطري، 

الك�سافة ال�سلمية اجلزائرية.
�سناعات  بروز  اىل  كورونا  جائحة  اأدت  كما 
حملية و ذلك بتوجه الدولة نحو اإتاحة الفر�سة، 
ق�سد تفعيل القت�ساد الوطني من طرف مراكز 
حملية  ،وطنية  ومقاولت  املهني  التكوين 
الطبية،  الأدوات  ،و  املعدات  ت�سنيع  مهمتها 
خلل  اقت�رضت  التعقيم،  و  التنف�ش  اأجهزة  و 
لتزويد  الداخلي  النتاج  على  ال�سحية  الزمة 
ال�سوق الوطنية، ما راأيناه خا�سة يف �سناعة ،و 
اإنتاج الكمامات، عرب كامل الرتاب الوطني ،و 
بالن�سبة للبيئة انخفا�ش التلوث، مع دخول دول 
كثرية يف حالة اغلق ب�سبب الفريو�ش، حدث 
اعرتف  اإذ  التلوث،  م�ستويات  يف  كبري  تراجع 
اأن  �سي،  بي  بي  بنيويورك  اأمريكا  باحثون يف 
الذي  الكربون  اك�سيد  اأول  اأن  اأظهرت  النتائج 
ينبعث من ال�سيارات، قد انخف�ش بن�سبة %50 

مقارنة بالعام املا�سي.
كذلك يف ظل تدابري احلجر ال�سحي املنزيل 
و القيود املفرو�سة ملنع التجمعات، و الحلاح 
عرب  الت�سوق  اأ�سبح  األجتماعي  التباعد  على 
هذا  للمواطنني  الوحيد  امللجاأ  هو  النرتنت 
الأمر �ساهم يف انت�سار التجارة اللكرتونية يف 
التعاقد  تعلم  ،و  اجلزائري  املجتمع   اأو�ساط 
املواقع  م�ستخدمو  اأ�سبح  حيث  الإلكرتوين 
اأكرث اهتماما مل�ساعدة الآخرين و ن�رض �سبل 
مواقع  يف  متابعيهم  بني  التوعية  و  الوقاية، 

التوا�سل الجتماعي الفي�سبوك.
لعل  الأزمة  اليجابيات جراء هذه  اأهم  وهذا 
ي�سكل  الذي  ،و  الأ�رضي  الرابط  تقوية  اأهمها 
مدى  جتلى  فقد  ال�سابق،  من  اأكرث  و  اأقرب 
،وما  حياتنا  يف  الجتماعية  العلقات  اأهمية 
لها من دور فعال يف ال�سحة النف�سية للفرد ،و 

ا�ستقراره.
هي  كذلك  ال�سحية  اللزمة  اليجابيات  ومن 
قدرة الأطفال على التعامل مع الأو�ساع الراهنة 
،و تفاعلهم مع التعليمات ،و التوجيهات، ومنها 
،و  باملاء  اليدين  غ�سل  ،و  النظافة  اأهمية 

ال�سابون با�ستمراره ،و تفهمهم اأهمية التباعد 
بالتحدث  الكتفاء  و  اأ�سدقائهم  مع  اجل�سدي 
معهم عن طريق و�سائل التوا�سل الجتماعي، 
عن  الدرا�سة  ح�س�ش  مع  التام  تفاعلهم  و 

طريق التعلم عن بعد.
اإىل  النا�ش  توجه   « اأي�سا  اليجابيات  ومن 
طريق  عن  �سحتهم،  و  باأنف�سهم  العتناء 
العتماد على اأ�سلوب حياة �سحي، مبا يف ذلك 
املناعة،  تقوي  التي  ال�سحية  الأطعمة  تناول 
وتناول  التدخني  مثل  ال�سيئة  العادات  ترك  و 
الوجبات ال�رضيعة و غريها التي ت�رض ب�سحة 

املواطن.

ثانيا: �الآثار �ل�سلبية:
جمموعة  ال�سحي  احلجر  اإقرار  عن  نتج  قد 
من النعكا�سات ال�سلبية على اجلانب النف�سي 
للأفراد نتيجة التباعد الجتماعي، و ما ترتب 
عنه من عزلة و اإنفراد �ساهم ذلك يف تر�سيخ 
جدلية احلياة ،و املوت يف ذهن الإن�سان غري 
اأنه هذه الآثار املرتتبة عنه تختلف باختلف 
الأ�سخا�ش وحالتهم ال�سحية ،و قدرتهم على 
من  املليني  اأ�سيب  حيث  الآفات،  مواجهة 

الن�رض باملر�ش و موت مئات الآلف به.
اأن ال�سابة بالكورونا  و ما يزيد تعقيد الأمر 
اأو  التوا�سل  عرب  متوقعة  غري  بطرق  تقد  قد 
ل  قد  كثريين  امل�سابني  اأن  و  الأ�سياء  مل�ش 
تعي�ش  بذلك  و  اأعرا�ش املر�ش عليهم،  تبدو 
توقع  ب�سبب  م�ستدمي  هلع  حالة  يف  اجلماعة 
ي�سبح  وهنا  حلظة،  اأي  يف  الفريو�ش  و�سول 
التباعد الجتماعي اأمرا اإجباريا قبل اأن يكون 
العزلة  فهذه  اجلميع،  على  مفرو�سة  وقاية 
نتائج  اىل  �ستوؤدي  انها  من  لبد  امل�ستجدة 
اجتماعي  الب�رضي  الكائن  و  كثرية،  �سلبية 
اأو  اختياري  �سجن  مبثابة  العزل  و  بكونه 
اأي  العمل،  عن  بالتوقف  يت�سبب  و  اإجباري 
توقف املبادلت بني الأ�سخا�ش يف املجتمع 
و اإىل النعزال بالتنف�ش ،و ما ينتج عنه من اآلم 

قد تكون قا�سم على عدد كبري من الأفراد.
ثابتة  علقة  وجود  اإىل  الباحثون  تو�سل  فقد 
القلق  ،و  الكتئاب  ،و  الجتماعي  العزل  بني 
اإجهاد )stress( يف اجل�سم حتى  وخلق حالة 

التفكري يف النتحار.
له  اأنه  اإل  اإيجابياته  ال�سحي  للحجر  اأن  رغم 

بع�ش ال�سلبيات ذات التاأثري على الأ�رض اإذ اأنه 
يف جمتمعنا ت�سبب احلجر املنزيل يف اإرتفاع 
معدل اخللفات الزوجية، وكذا معدل العنف 
خلل فرتة احلجر املنزيل، مما اأدى بالأزواج 
اأن ق�ساء  بالطلق و هذا يدل على  للمطالبة 
نتائج  له  تخطيط  دون  طويلة  اأ�رضية  اأوقات 

خمتلفة عن نتائج الأو�ساع العتيادية.
،و  منا�سباتها  اأخرت  الأ�رض  معظم  كذلك 
لحق  وقت  اإىل  لها  خططت  التي  اأفراحها 
�سبب �سعفا  ما  و هذا  الو�سع احلايل،  ب�سبب 
اأ�رضة  بني  العلقة  يف�سد  قد  ،و  اإ�سافيا 
املادية  الناحية  ،ومن  الزواج  على  املقدمني 
جميع  على  احلايل  الوبائي  الو�سع  اأثر  كذلك 
ب�سغوط  الأ�رض  متر  و  �سلبي،  ب�سكل  الأ�رض 

اقت�سادية ،و مالية �سعبة.
ومع تطبيق الإجراءات الحرتازية للوقاية من 
�سلبية  جوانب  املجتمع  يف  ظهرت  الفريو�ش 
ظهرت  املواطنني  بع�ش  �سلوكات  اأهمها 
الحرتازية  بالإجراءات  الحرتام  عدم  يف 
يف  التجول  احلظر،و  نطاق  عن  اخلروج  ،و 
،و هناك  البلدة  ال�سوارع دون مراعاة ظروف 
نوع من التجار ي�سخمون الأ�سعار ما يهمه هو 
املكا�سب املادية على ح�ساب الطبقة ال�سعبية 
الب�سيطة، مزيفة كاذبة عرب �سفحات التوا�سل 
املخل�سني  اإحباط عزمية  بهدف  الجتماعي 
الوطن  قدرات  يف  والت�سكيك  الوطن،  لهذا 
الأزمة  مواجهة  يف  ال�سحة  قطاع  اإمكانية  ،و 

ال�سحية.

تو�سيات 
1-ل للتهويل و ل التهوين ،و عدم املغالة يف 

الت�رضفات التي قد ت�رض بال�سحة.
اجلائحة  البلدان يف ظل  على جميع  2-يجب 
ال�سحة،  حماية  بني  اجليد  التوازن  حتقق  اأن 
،و  القت�سادية  ال�سطرابات  من  التقليل  و 
و  الن�سان  حقوق  احرتام  ،و  الجتماعية 

حرياته ال�سا�سية.
3-الدعم النف�سي للمر�سى و اأ�رضهم للتخفيف 
يعانون  التي  النف�سية  ال�سطرابات  حدة  من 

منها مما يوؤدي بهم اىل النتحار.
4-تقوية املناعة النف�سية لدى اأفراد املجتمع 

حفاظا على حمايتهم.

جائحة كورونا و اآثارها بني الإيجابية و ال�سلبية

يف �سهر مار�س 2020 �علنت منظمة 
�ل�سحة �لعاملية �أن فريو�س كورونا 
�مل�ستجد كوفيد 19 يعترب جائحة 

عاملية، نظر� لكونها �أكرب �أزمة 
�سحية ،و �جتماعية �سهدها �لقرن 

�لع�سرون مع تد�عيات �سلبية ،و 
خطرية على حياة �سعوب �لعامل، �إذ 
يعي�س �لعامل جائحة مل ي�سلم منها 

ال �لغني ،و ال �لفقري ،و ال �لقوي 
،وال �ل�سعيف ،و ال �ملري�س ،و ال 

�ملعافى.

مقاربات 

*بقلم �لدكتورة:لوين ن�سرية 
من جامعة �لبويرة
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يف اأجواء احلرب ماذا ن�ستفيد من الغرب
لي�ضوا �ضواء:

يجب اأن نتحرر بداية من النظرات 
الغربيون  فلي�س  والتعميمية  الكلية 
احلاكمة  اإدارتهم  ولي�ست  �سواء 
يف  م�ساهمتهم  كيفية  وحتى  �سواء 
كما  �سواء  لي�ست  التاريخي  ال�رصاع 
وق�سيتهم  العرب  جتاه  موقفهم  ان 
اإنهم  ثم  �سواء..  لي�سوا  املركزية 
ع�رصات  قبل  كانوا  كما  لي�سوا  الآن 
اقت�سادية  تطورات  فهناك  ال�سنني 
بتطور  مرتبطة  ثقافية  اجتماعية 
من  كثري  ون�ساط  الدولية  العالقات 
وانتقال  الإن�سان  حقوق  منظمات 
وا�سنطن  اىل  الدويل  الفعل  مركز 
تابع  اىل  ف�سيئا  �سيئا  اأوربا  وحتول 
�سيا�سي وامني يف ال�سياقات العامة 
يف  ل�سيما  الأمريكية  لل�سيا�سة 

الق�سايا اخلا�سة باأمتنا.
تف�سال  يحتاج  هنا  واحلديث 
احليز  هذا  يف  منه  نتمكن  ل  قد 
اأنظمة  يطال  ان  يجب  فاحلديث 
احلكم وفل�سفاتها املتباينة يف اأوربا 
ال�سوء  ت�سليط  ينبغي  كما  واأمريكا 
على حالة الأيديولوجيا يف املجتمع 
الغربي وم�ساألة الدين ما الذي تقدم 
هي  وما  تاأخر،  اأو  تخلف  وماذا 
الأفراد  �سلوك  على  كله  ذلك  اآثار 
العالقات  �سبكة  و  احلكم  ونظم 
ان كل ذلك يف تطور  الجتماعية.. 
الظاهر  فقط  مي�س  ل  م�ستمر 
يدخل  اإمنا  اخلارجية  والهيئة 
النف�سي  التكوين  بنيان  عميق  على 

لل�سخ�س واملجتمع.
لقد ات�سعت رقعة الوعي باملجتمعات 
يف  الن�ساين  ال�سمري  وبرز  الغربية 
مواقف �سعبية وجمتمعية من خالل 
�سا�سة  خالل  من  واحيانا  نقابات 
متميزين  مفكرين  او  مرموقني 
مبعيارين  الكيل  �سيا�سة  يرف�سون 
اهل  عن  الظلم  رفع  اىل  ويدعون 
ولندن  مدريد  ففي  اجلنوب.. 
ومدن  روما  و  وبروك�سل  وباري�س 
بع�رصات  مظاهرات  هبت  امريكية 
الع�سكرية  اللة  قامت  كلما  اللف 
والعدوان  غزة  بق�سف  ال�سهيونية 
دت  الفل�سطيني..  ال�سعب  على 
العامل،  حول  املظاهرات  حركة 
اأمريكي  هجوم  على  احتجاجا 
اأوروبا  اإىل  العراق،  على  حمتمل 
اأن انطلقت يف  اليوم بعد  بعد ظهر 

نيوزيلندا واليابان يف وقت .
الآلف  ع�رصات  تظاهر  فقد 
الفرن�سية  املدن  من  العديد  يف 

والأملانية والربيطانية.
اآخرون يف  اآلف  ايرلندا جتمع  ويف 
يتوقع  الذي  الدويل  �سانَن  مطار 
الطائرات  لتزويد  ي�ستخدم  اأن 
�سن  حال  يف  بالوقود  الأمريكية 

هجوم على بغداد.
ويف وقت �سابق اليوم نظم مهرجان 
طوكيو  يف  ال�سالم  اأجل  من  غنائي 

بنادق  ال�سالم  ن�سطاء  ورفع 
على  ورودا  وو�سعوا  الدمى  من 

فوهاتها.
املتظاهرون  �سكل  باك�ستان  ويف 

�سال�سل ب�رصية.
دم�سق  ال�سورية  العا�سمة  ويف 
�سعارات  املتظاهرون  ردد 
وموؤيدة  املتحدة  للوليات  معادية 

لالنتفا�سة الفل�سطينية.
هذا  من  املظاهرات  اكرب  لكن 
و�سان  وا�سنطن  �ست�سهدها  النوع 
املنظمون  ياأمل  حيث  فران�سي�سكو 
للمتظاهرين  جتمع  اكرب  ح�سد  يف 

منذ احلرب يف فيتنام.
الآلف  ع�رصات  يطالب  اأن  ويتوقع 
من املتظاهرين الأمريكيني الرئي�س 

الدوليني  املفت�سني  باإعطاء  بو�س 
يف  مهمتهم  لإنهاء  الكايف  الوقت 

العراق.

املتظاهرون يف طوكيو هتفوا 
باأنه يجب على اأمريكا جتنب 

احلرب
املتظاهرين  من  الآلف  و�سيتجمع 
يف العا�سمة الأمريكية وا�سنطن يف 
باجتاه  �سلمية ويف م�سرية  مظاهرة 
مركز القوة البحرية الأمريكية هناك 
مطالبني بالتفتي�س عن اأ�سلحة دمار 

�سامل.
للقيام  ال�سلمية  احلركة  وتخطط 
بعدة مظاهرات حملية يف عدد من 

املدن الأمريكية.
املظاهرة ت�سم خمتلف الفئات ففي 
التا�سع والع�رصين من ال�سهر اجلاري 
بو�س خلطاب  اإلقاء  من  يوم  بعد   -
»حالة الحتاد« ال�سنوي للكوجنر�س 
الأمريكي. �ستقام م�سريات، وكذلك 
مدينة  يف  جماهريية  جتمعات 

نيويورك يف ال�سهر القادم.
ومن ال�سخ�سيات البارزة التي يتوقع 
املمثلة  امل�سريات  يف  ت�سارك  اأن 
واملدعي  لجن،  ج�سيكا  الأمريكية 
رامزي  الأ�سبق  الأمريكي  العام 
القدماء  املحاربني  واأحد  كالرك، 
امل�سهورين الذين اأ�سيبو يف احلرب 
كوفيت�س،  رون  ويدعى  الفيتنامية 
الذي عر�ست ق�سته يف كتاب وفيلم 
يف  »ولد  عنوان  يحمل  هولييودي 

الرابع من يوليو«.
�سي  بي  بي  كوفيت�س  اأبلغ  وقد 

اأونالين باإنه يعتقد اأن العامل ي�سهد 
تفوق  للحرب  مناه�سة  حركة  منو 
�سد  وقعت  التي  الحتجاجات 
»حتول  وتقدم  الفيتنامية،  احلرب 
ثوريا« يف الوليات املتحدة يت�ساوى 
يف اأهميته مع حرب ال�ستقالل عام 

.1776
تناه�س  ال�سلمية  احلركة  اإن  وقال 
وقلوب«  »عقول  وتخاطب  العنف 
اأحداث  اإىل  تهدف  لأنها  ال�سعب 
واإحياء  عري�سة  اجتماعية  تغريات 

الدميقراطية.
واأ�ساف باأنها �ستظهر للعامل الوجه 
للوليات  وتعاطف  اإن�سانية  الأكرث 
»ميحو  اأن  ميكن  الذي  املتحدة 

و�سمة« احلرب العدوانية.

اإىل  اأي�سا  الأمريكي  النا�سط  ودعا 
يف  ال�سلم  حركة  بني  وثيق  تعاون 
لي�س  وبريطانيا،  املتحدة  الوليات 
من  للح�سد  بل  احلرب  �سد  فقط 

اأجل اإحداث تغري اجتماعي.
وا�سنطن  يف  املظاهرات  منظمو 
حاولوا ان تكون املظاهرات �سبيهة 
حرب  اثناء  نظمت  التي  بتلك 

فييتنام
للم�سرية  املنظم  بيكر،  براين  وقال 
»اأن�رص«،  منظمة  با�سم  واملتحدث 
لوقف  التحرك  اإىل  تدعو  التي 
اإن   - العن�رصية  واإنهاء  احلرب 
احلركة ال�سلمية يف �سباق مع الزمن 
ت�سن  اأن  قبل  العام  الراأي  لك�سب 

احلرب.
تخاطب  احلركة  كوفيت�س:  رون 
الأمريكي  ال�سعب  وقلوب  عقول 
فليت�رص،  اآري  بالراأي  ويخالفه 
املتحدث با�سم البيت الأبي�س الذي 
الأمريكيني  كبريا من  اإن عددا  قال 
 - مناه�سي احلرب  لعدد  موازيا   -
الأمريكي  الرئي�س  �سيا�سة  يدعم 

جورج بو�س جتاه العراق.
داخل  بو�س  يكون  اأن  يتوقع  ول 
املظاهرة.  اأثناء  الأبي�س  البيت 
لكنه �سيكون يف كمب ديفيد يح�رص 
عطلة  خالل  الحتاد  خطاب 
يدعو  اأن  ويتوقع  الأ�سبوع.  نهاية 
املتظاهرون الرئي�س الأمريكي اإىل 
العراق  يف  الدوليني  املفت�سني  منح 

الوقت الكايف لنهاء مهمتهم.
اأن  اإىل  ال�ستطالعات  وت�سري 
دعما  يظهر  الأمريكي  العام  الراأي 

العراق، لكنه  م�رصوطا للحرب �سد 
ولديه  دوافعها  بخ�سو�س  م�سو�س 
بالأرواح  خ�سائر  وقوع  من  خماوف 

بني �سفوف الأمريكيني.
»بيو«  مركز  اإح�سائيات  ووفق 
من  باملئة   68 نحو  فاأن  لالأبحاث 
اإىل  مييلون  الأمريكي  العام  الراأي 
ب�سدام  لالإطاحة  القوة  ا�ستخدام 
باملئة فقط يدعم  لكن 26  ح�سني، 
واحد  طرف  من  ع�سكرية  �رصبة 

تقوم بها الوليات املتحدة.
الآلف  وقوع  اإىل  احلرب  اأدت  واإذا 
الأمريكان،  �سفوف  يف  القتلى  من 
فاإن معار�سة احلرب �سرتتفع اإىل 48 

باملئة، ودعمها �سي�سل 43 باملئة.
وقال اأكرث من ن�سف عدد امل�ساركني 
اإن  باملئة،   53 نحو  ال�ستطالع،  يف 
جورج بو�س مل يقدم التربير الوا�سح 
ل�ستخدام القوة لإنهاء حكم �سدام 

ح�سني.
املناه�س  التحالف  يقول  بينما 
غري  املحتملة  احلرب  اإن  للحرب 
اإىل  وتهدف  عادلة،  وغري  �رصورية 
تاأمني احتياجات الوليات املتحدة 

للنفط يف ال�رصق الأو�سط.
تو�سيع  اإىل  ي�سعى  التحالف  لكن 
ندائه ب�سن حملة تعتمد على ق�سايا 

�سيا�سية داخلية، اإ�سافة للحرب.
ويعتقد عدد كبري من منظمي احلملة 
اأن هناك عالقة  املناه�سة للحرب 
ونق�س  العراق  �سد  احلرب  بني 
الجتماعية  للربامج  الالزم  املال 

داخل الوليات املتحدة.
وقال اأحد مندوبي ال�سباب والطالب 
لتمويل  �ستذهب  التي  الأموال  اإن 
ت�رصف  اأن  يجب  الع�سكرية  احلملة 

على املدار�س واجلامعات.
�سيزيد  بالأرواح  خ�سائر  وقعت  اإذا 
عدد مناه�سي احلرب وترى احلركة 
املعادية للحرب اأن اأحد نقاط قوتها 
هي حقيقة كونها متثل »حتالفا من 
اإىل  جنبا  تعمل  الأطياف«،  جميع 
والـ  الأمريكيني،  الأفارقة  مع  جنب 
اأ�سل  من  الأمريكيني  »ه�سبانيك«، 

اإ�سباين، واملهاجرين.
ويعك�س التحالف هموم هذه الفئات 
جورج  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  مع 

بو�س.
لري  الن�سطاء،  اأحد  واقتب�س 
كينج  لوثر  مارتني  كلمات  هوملز، 
الحتجاجات  خالل  القاها  التي 
القنابل  »اإن  الفيتنامية  على احلرب 
�رصق  جنوب  على  ت�سقط  التي 
اآ�سيا تتفجر يف ال�سوارع الفقرية يف 

الوليات املتحدة.«
للحرب  املناه�س  التحالف  ولكن 
التحالف  من  بكثري  اأكرب  املرتقبة 
كان  عندما  الفيتنامية  احلرب  �سد 
حيث  املبكرة،  املرحلة  تلك  يف 
يت�سمن عنا�رص من احلركة العمالية 

وزعماء دينيني.

ما اأ�ضعب اأن تنظر اإىل 
خ�ضمك احل�ضاري 

مبو�ضوعية، فيما تن�ضب 
اأظفاره يف حلم اأبنائك، 

وتهدم �ضواريخه 
عوا�ضمك، وميار�س 

عليك عقدة ا�ضتعالئه 
فيحقر مقد�ضك وي�ضكك 

يف حقوقك الإن�ضانية، 
ومل يدخر جهده يف اإذلل 

اأمتك مرة بالتجارب 
النووية واأخرى بتجزئة 
وطنك العربي وتكري�س 

حكومات الرداءة وحمايتها 
ت�ضوم ال�ضعوب �ضوء 

العذاب، وهذا كله فيما 
قد اأجنز اخطر اأهدافه 

ال�ضيطانية باإقامة الكيان 
ال�ضهيوين على اأر�س 
فل�ضطني وطرد اأهلها 

وت�ضريدهم، وما اأق�ضى 
على النف�س اأن جتد اأمتك 

ال�ضيدة و �ضاحبة احل�ضارة 
ت�ضتورد منه كل �ضيء من 
لقمة العي�س اإىل ماكينة 

احلالقة واخلياطة دعك 
من الأ�ضياء الأكرث رقيا.. 

ومتزقك اأن يف بالدك 
اأ�ضبح العي�س يف الغرب 

اأمنية تراود كثريين!! رغم 
هذا املناخ املفعم بالأمل 

والقهر هل هناك ما ميكن 
ال�ضتفادة منه؟

�ضالح عو�س
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ملحة عن تاريخ الطباعة يف اجلزائر   
فهار�س عدة للمخطوطات

الأخرية  الفرتة  يف  ظهرت   
للمخطوطات  عدة  فهار�س 
العاّمة  باملكتبات  املتواجدة 
اجلزائري،  بالقطر  ة  واخلا�صّ
خمزوننا  على  الطالع  �صّهلت 
كفهر�صة  املكتوب،  الثقايف 
وفهر�صة  القا�صمية،  الّزاوية 
زاوية  وفهر�صة  اأدرار،  زاوية 
وفهر�س  بطولقة،  عمر  بن  علي 
اأوحلبيب  مكتبة  خمطوطات 
وكان  ببجاية...وغريها.  موهوب 
هذا  يقرتن  اأن  ال�رضوري  من 
للمن�صور  فهار�س  بو�صع  العمل 
التي  القدمية  املوؤلفات  من 
وخارجه  الوطن  داخل  طبعت 
الآلية،  اأو  احلجرية  املطابع  يف 
يُبّي  اإليه،  يُرجع  كمعجم  لتكون 
ون�رض  البحث  يف  علمائنا  جهد 

العلم قدميا وحديثا. 
مثل  من  ِخلٌو  الثقافية  وال�ّصاحة 
من  جند  فال  املعاجم،  هذه 
الدكتور  كتبه  ما  اإّل  بذلك  اهتم 
تاريخه  يف  اهلل  �صعد  القا�صم  اأبو 
تعريفية  درا�صات  وهي  الثقايف، 
املخطوطة  وموؤلفاتهم  للُكتَّاِب 
تعترب  ل  اأّنها  غري  واملطبوعة، 
املعروف  باملعنى  فهر�صة 
ب�صري  الأ�صتاذ  قام  ثم  املتداول، 
)فهر�صت  �صماه  بعمل  �صيف 
بي  اجلزائري  الرتاث  معلمة 
فيه  جمع  واحلديث(،  القدمي 
املطبوعة  اجلزائرية  املوؤلفات 
ح�صب  وق�صمه  واملخطوطة، 

الفنون املعروفة.

تاأخر ملحوظ

والن�رض  الّطبع  عملية  �صهدت   
تاأخر  ب�صبب  بلدنا  بُطًء كبريا يف 
ظهور الطباعة، وكان لذلك تاأثريه 
لأّن  الثقايف؛  الواقع  على  ال�ّصلبي 
الن�رض ما هو اإّل وجه من الوجوه 
الفكرية  احلياة  عن  املعرّبة 

ولعّل  الجتماعي،  والتح�رض 
اأهمها  من  والتي  مربراته،  لذلك 
الهيمنة ال�صتعمارية على احلياة 
العلمية. وقد اعتمد علماوؤنا اإىل 
وقت متاأخر من تاريخنا التَن�صيَخ 
اجلماعي كو�صيلة لن�رض اأكرب عدد 
على  العتماد  اأي  موؤلفات،  من 
جهد الن�ّصاخي لن�صخ املخطوط 
ولكن مع  ظهور  اأ�رضع وقت،  يف 
نهاية  باجلزائر  العربية  الطباعة 
وجدت  ع�رض  التا�صع  القرن 
طريقها  اجلزائرية  املوؤلفات 
ذلك  اإىل  دعا  الظهور،  اإىل 
عرفته  الذي  احل�صاري  التحول 
ع�رض  بداية  مع  العربية  الدول 
يف  اجلزائر  كانت  واإن  النه�صة، 
لالحتالل  خا�صعة  املرحلة  هذه 
الن�رض  حركة  اأن  غري  الفرن�صي، 
مطلع  من  بداية  منوا  �صهدت 
القرن الع�رضين، بظهور ال�صحف 
والعتماد على املطابع الفرن�صية 
يف  العربية  املطابع  جانب  اإىل 

الدول املجاورة.
بداأ ظهور الطباعة العربية 

يف اجلزائر

يف  العربية  الطباعة  ظهور  بداأ 
مع  مقارنة  متاأخرا  اجلزائر 
اأّول  فتاريخ  وتون�س،  املغرب 
العمل  يف  �رضعت  عربية  مطبعة 
اأّول  اأّما  1896م،  �صنة  اإىل  يرجع 
يف  ا�صتغلت  فرن�صية  مطبعة 
املطبعة  فهي  اجلزائري  الرتاب 
ُحملت   ،« الإفريقية   « امل�صماة 
مع اإحدى ال�ّصفن احلربية الغازية 
1830م،  �صنة  من  يونيو  �صهر  يف 
الع�صكرية،  اجلريدة  تطبع  كانت 
املطبعة  اإىل  بعد  فيما  وحتولت 
الر�صمية، وهي التي اأ�رضفت على 
طبع جريدة امُلب�رض يف اأعدادها 
اأدخل  1832م  �صنة  ويف  الأوىل، 
دي  »جنتي  املدين  املت�رضف 
فرن�صية،  عربية  مطبعة  بو�صيه« 
)املونيتور  جريدته  فيها  وطبع 
بطبع  قام  كما  اجلزائري(، 

معاجم عربية فرن�صية، وانت�رضت 
يف  بكرثة  الفرن�صية  املطابع 
اجلزائر  يف  الرئي�صية،  املدن 
ووهران  والبليدة  العا�صمة 
اأمرها  اأّول  اهتمت  وق�صنطينة، 
بن�رض اجلرائد والإعالنات، ومن 
�صنة  كاربونيل  مطبعة  اأقدمها 
1866م،  بوردي  ومطبعة  1833م، 
�صنة  بي  لومري�صييه  ومطبعة 
متخ�ص�صة  وهي  1871و1880م، 
الع�صكرية... الكتب  طبع  يف 
اأٌجري  اإح�صاء  وح�صب  وغريها، 
املطابع  عدد  فاإّن  1957م،  �صنة 
 280 بلغ  اجلزائر  يف  الفرن�صية 

مطبعة. 
واأهم املطبعات الفرن�صية �صهرة 
ل�صاحبها  ال�رضقية  املطبعة  هي 
مقرها  كان  فونتانة«،  »بيري 
ب�صارع بيلي�صي، اأُن�صئت يف مرحلة 
ال�صتعماري  العهد  من  متقدمة 
بن�رض  واهتمت  1835م،  �صنة 
بطبع  وقامت  الفرن�صية،  الكتب 
�صنة  اإفريقية(  )كوكب  جريدة 
عليها  ي�رضف  والتي  1905م، 
اإ�صافة  كحول،  حممود  ال�صيخ 
حققها  التي  املخطوطات  اإىل 
اأعز   ( ككتاب  فرن�صيون،  كتاب 
تومرت  بن  للمهدي  يطلب(  ما 
امل�صت�رضق  حتقيق  1903م،  �صنة 
واملقدمات  ت�صهري،  جولد 
املبينة للعقيدة ال�صغرى، ترجمة 
لو�صيان،  للم�صت�رضق  بالفرن�صية 
1901م،  �صنة  العقيقة  وق�صيدة 
للجرنال  بالفرن�صية  ترجمة  مع 
فور بيقي، وو�صاح الكتائب وزينة 
لقدور  الغالب  املحمدي  اجلي�س 
باعتناء  1886م  �صنة  رويلة  بن 

الرتجمان الع�صكري باتورين.

موؤلفات و�ضعها اأو حّققها 
اجلزائريون

التي  املوؤلفات  ذلك  يف  ويندرج 
اجلزائريون  حّققها  اأو  و�صعها 
ال�رضقية  املطبعة  وقامت 

كتب  وهي  ون�رضها،  باإخراجها 
كرحلة  التاريخية،  قيمتها  لها 
يف  الأنظار  )نزهة  الورثيالين 
والأخبار(،  التاريخ  علم  ف�صل 
باعتناء  /1908م   1326هـ  �صنة 
�صنب،  اأبي  بن  حممد  الدكتور 
ال�ّصلف  برجال  اخللف  وتعريف 
�صنة  احلفناوي  القا�صم  لأبي 
�صحة  وتدبري  1909/1906م. 
الأبدان يف ال�صفر وزيارة البلدان، 
للمدين بن ال�صيخ بن اأبي القا�صم 
1913م.. �صنة  عرو�س،  بن 
طبعته  عمل  واأقدم   وغريها، 
تربية  يف  املحل  )رفع  كتاب  هو 
القا�صم  اأبو  الذي ترجمه  النحل( 
وتوقفت  1895م،  �صنة  احلفناوي 
بعد  العربية  املوؤلفات  طبع  عن 

�صنة 1913م.
يف  ظهرت  عربية  مطبعة  واأّول 
الأخوان  مطبعة  هي  اجلزائر 
اأحمد وقدور ردو�صي �صنة 1896م، 
باحلّي  الكتب  لبيع  كمكتبة  بداأت 
اأول  فهي  الق�صبة(،  )حي  القدمي 
الكتب  ا�صترياد   مكتبة ت�رضع يف 
ال�رضقية من م�رض، فاأدخلت اإىل 
التف�صري  كتب  من  الكثري  الوطن 
ولها  واللّغة،  والفقه  واحلديث 
فهر�صة �صنوية تعر�س فيها كتبها 
وخا�صة ال�رضقية منها، وبعد مدة 
مكتبتهما  اإىل  الأخوان  اأ�صاف 
بطبعاتها  ا�صتهرت  مطبعة، 
باللّغة  املوؤلفات  طبعت  الأنيقة، 
املعربة  الكتب  وبع�س  العربية 
يف  و�صعت  الفرن�صية،  اللّغة  اإىل 
اإ�صدار كتب من تراثنا اجلزائري، 
من بينها: الب�صتان يف ذكر الأولياء 
والعلماء 1326هـ/ 1908م، وكتاب 
تف�صري  يف  احل�صان  اجلواهر 
الرحمن  عبد  لل�صيخ  القراآن 
ومفيد   ،)1907/1905( الثعالبي 
املحتاج على املنظومة امل�صماة 
عثمان  بن  ل�صحنون  بال�رضاج، 
الون�رضي�صي �صنة 1906م، وعنوان 
العلماء  من  عرف  فيمن  الدراية 
لأبي  ببجاية،  ال�صابعة  املائة  يف 

�صنة  الغربيني  اأحمد  العبا�س 
لبن  الرموز،  وك�صف  1930م، 
حمادو�س �صنة 1930م...وغريها. 
الثعالبية  املطبعة  اأّن  واملالحظ 
برتاث  ن�صاأتها  بداية  اهتمت 
الثعالبي،  الّرحمن  عبد  ال�ّصيخ 
هو  بطبعه  قامت  كتاب  فاأّول 
النظر  يف  الفاخرة  »العلوم  كتابه 
1903م،  �صنة  الآخرة«،  اأمور  يف 
بن  م�صطفى  بن  حممد  حتقيق 
�صنة  ن�رضه  واأعادت  اخلوجة، 

1930م.

عدة مطابع بق�ضنطينة 
وم�ضتغامن ووهران وب�ضكرة

الأوىل  العاملية  احلرب  وبعد 
مطابع  عدة  اجلزائريون  اأن�صاأ 
ووهران  وم�صتغامن  بق�صنطينة 
منها  الغر�س  كان  وب�صكرة، 
اإ�صافة  ال�صحف اخلا�صة  طباعة 
اإىل بع�س الكتب، ففي ق�صنطينة 
ل�صاحبها  النجاح  مطبعة  ظهرت 
بداأت  الها�صمي،  احلفيظ  عبد 
واأ�صاف  الكتب  ت�صتورد  كمكتبة 
اإليها موؤ�ّص�صها هذه املطبعة �صنة 
1919م، وكانت تطبع فيها جريدة 
النجاح، ول ندري هل قامت بطبع 
بع�س الكتب اأم ل ؟ واأن�صاأ ال�صيخ 
عبد احلميد بن بادي�س املطبعة 
بق�صنطينة  الإ�صالمية  اجلزائرية 
هذه  لها  اختار  1925م،  �صنة 
الت�صمية التي تعرّب عن برنامج له 
النظام   « �صعارها  وجعل  اأبعاده، 
والإتقان«، وَقيْد ن�صاطها التجاري 
 ،2505 رقم  حتت   )R.C.C(
مديرا  الق�صي  ابن  خليل  واأ�صبح 
�صحراوي  واإ�صماعيل  للمطبعة، 
كانت  امل�صتخدمي،  مديَر 
واملنتقد  الب�صائر  در جريدة  تُ�صْ
الكتب،  بع�س  وطبعت  وال�صهاب 
بن  ملحمد  الأخالق  كتقومي 
اجلزائر  وتاريخ  اجلاليل،  العابد 
ال�رضك  ور�صالة  امليلي،  ملبارك 

له، واملنظومة الّرحمانية. 

يعترب الن�ضر عملية اإنتاج 
واإذاعة للمعلومة باأ�ضكال 

خمتلفة، وهو عبارة عن توزيع 
للأعمال املطبوعة مثل الكتب 

وال�ضحف واملجلت، ومع التطور 
التكنولوجي الّرقمي ونظم 

املعلومات تو�ضع جمال الن�ضر 
لي�ضمل املوارد الإلكرتونية، 

وت�ضارُع وترية الن�ضر والطبع 
يف اجلزائر ي�ضتدعي من 
الباحثني مواكبته بو�ضع 

فهار�س للمخطوطات واأخرى 
للمطبوعات، وهي عملية تكت�ضي 
اأهمية بالغة يف التعريف برتاثنا 

الثقايف املكتوب والرتويج له 
و�ضيانته من ال�ضياع. 

حممد ب�ضكر

اأقالم

اجلي�س و التهديدات اجلديدة

الوحدة �سالحنا الأبقى و الأنقى والأقوى
مع  اجلي�س  موقف  يتزامن 
بالرتويج خليار  ما  قيام جهة 
كحل  النتقالية  املرحلة 
وهو  الأزمة  من  للخروج 
به  قال  الذي  اخليار  نف�س 
اإحدى  يف  الفرن�صي  الرئي�س 
هنا  الأخرية،و  ت�رضيحاته 
ويجب  اأمامنا  ال�صورة  تت�صح 
اأن ننتبه لتفا�صيلها ،حتركات 
متناغمة  واإرهابية  اأمنية 
،و  حدودنا  من  بالقرب 
طرف يعاود الت�صويق ملقرتح 
املرحلة النتقالية مبا يحمله 
داهم  خطر  من  الأخري  هذا 

واأكيد على ا�صتقرار البالد ،و 
اأمنها بحكم التجارب املوؤملة 
التي جرت يف كثري من الدول 
واجهته  ما  واجهت  التي 

اجلزائر.
يرتب�س  حقيقي  خطر  هناك 
و  الداخل  يف  باجلزائر 
لي�صت  ومواجهته  اخلارج 
اإمنا  ،و  حلده  اجلي�س  مهمة 
موحدا   موقفا  الأمر  يحتاج 
يردع  و  الطامعي  مينع 

املرتب�صي.
الناعقة  الغربان  بع�س 
ثمن  باأي  الذهاب  تريد 

راديكالية  خيارات  نحو 
الدراك  متام  مدركة  وهي 

وهناك  النتائج  و  املاآلت 
�صناع  ،وهم  اأخطر  هو  ما 

الياأ�س الذين يتفننون يف زرع 
مملة  طروحات  عرب  الت�صاوؤم 
يتم  م�رضوخة   اأ�صطوانات  و 
ترديدها و رفعها يف كل منرب 
متاح ،عرب الفاي�صبوك ويف كل 
من�صات التوا�صل الجتماعي 
... اخلروج من الأزمة ممكن 
جدا..و الطريق لي�س جمهول 
و راأينا يف خ�صم الوباء احلايل 
الطيب  اجلزائريي  معدن 
اإليه ال�صوائب  الذي لن ت�صيء 
وهذا  الزمن  فيه  يغري  ،ولن 
هو الراأ�صمال الأبقى والأقوى 

و الأنقى.

افتتاحية العدد الأخري من 
جملة اجلي�س �ضفعة على وجه 
من ت�ضول له نف�ضه العبث باأمن 

اجلزائر يف حميطها القليمي 
،وميكن اأن تتاح قراءتها من زاوية 

اأخرى وهي كونها متثل ت�ضريحا 
وا�ضحا من املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

باأن املراهنني على غياب الرئي�س 
�ضيح�ضدون ال�ضوك و الدم .

يقلم :وداد احلاج

اجلزء 01 



بن  نبيل  اجلزائري  الدويل  الالعب  ان  يبدو 
جمددا  اللعب  اإىل  العودة  نحو  يتوجه  طالب 
ذكرت  بعدما  املمتاز،  االجنليزي  الدوري  يف 
اإدارة  اأن  اأم�س  اجنليزية  اإعالمية  م�صادر 
فريقي نبوكا�صل وفولهام و�صعتا ا�صم الالعب 
اأجل  من  االأملاين  �صالكه04  رفقة  النا�صط 
التعاقد معه خالل الفرتة املقبلة، خا�صة واأنه 
يتوّجه نحو الرحيل عن فريقه االأملاين ومغادرة 
التي  امل�صاكل  ب�صبب  "البوند�صليغا"  مناف�صة 

ا�صتبعاده  مت  الذي  وهو  فريقه  مع  بها  مير 
الأ�صباب  �صالكه04  لنادي  االأول  الفريق  عن 
وذلك  االأملاين،  االإعالم  ح�صب  ان�صباطية 
عقب طلب الالعب تو�صيحا من مدربه حول 
االأ�صباب لعدم دفعه اإىل اللعب وامل�صاركة يف 
التدرب  اإىل  بن طالب  املباريات، ومت حتويل 
رف�س  املعني  اأن  غري  الرديف  النادي  رفقة 

االمتثال اإىل القرار.
الوطني  املنتخب  ميدان  ملتو�صط  و�صبق 
حمل  حيث  "الربميرليغ"،  دوري  يف  لعب  ان 
اإدارتها  تريد  التي  نيوكا�صل  نادي  قمي�س 
ا�صتعادة خدماته جمددا، والتعاقد معه خالل 
املركاتو ال�صتوي املقبل، خا�صة اإذا علمنا اأن 
�صالكه04  باإدارة  بن طالب  يربط  الذي  العقد 
اآخر  الالعب  ويخو�س   2021 ينتهي يف جوان 
واأنه  خا�صة  االأملاين،  الفريق  مع  موا�صمه 
له  و�صبق  �صفوفه  يف  ع�صيبة  فرتة  يواجه 

التعر�س اإىل م�صاكل يف فرتة �صابقة.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

ربيعي  ميلود  الالعب  رفقاء  يرّكز 
يف  قوية  انطالقة  ت�صجيل  على 
العودة  نحو  وال�صعي  الوطنية  البطولة 
بنتيجة ايجابية من تنقلهم اإىل الغرب 
اجلزائري من اأجل التموقع يف جدول 
االأدوار  لعب  على  والتاأكيد  الرتتيب 
مهمة  اأن  رغم  املو�صم،  هذا  االأوىل 
ت�صكيلة  اأمام  �صهلة  تكون  لن  الفريق 
بوعريريج  برج  من  بالتعادل  عادت 

يف اجلولة املن�رصمة، اأين يعول نغيز 
على حت�صري اأ�صباله من كافة النواحي 
الهدف  لتحقيق  جاهزة  تكون  حتى 
رفع  وبالتايل  اأجله  من  تتنقل  الذي 
العام�صي  الديربي  قبل  املعنويات 
االأ�صبوع  هذا  نهاية  ينتظرها  الذي 

اأمام اجلار نادي بارادو.
املولودية  ت�صكيلة  ت�صهد  و�صوف 
ت�صجيل  عدا  ما  مكتمل  �صبه  تعداد 
�صاحلي  القادر  عبد  احلار�س  غياب 
الرديف  مباراة  يف  طرد  كان  الذي 

الذي  احلفيظ  وعبد  اإي�صال  والثنائي 
يعاين االإ�صابة التي منعته من مرافقة 
حيث  بلعبا�س،  �صيدي  اإىل  زمالئه 
بثنائي  التنقل  الفني  الطاقم  اختار 
حرا�صة املرمى فريد �صعال وبوطاقة 
من اجل اختيار احدهما الإقحامه يف 

الت�صكيلة االأ�صا�صية.
احتاد  ت�صكيلة  تدخل  املقابل،  يف 
ظروف  يف  ملعبها  اأر�صية  بلعبا�س 
ف�صل  ظل  يف  لنادي  بها  مير  �صعبة 
اجلدد  العبيها  بتاأهيل  النادي  اإدارة 

فرتة  خالل  معهم  تعاقدت  الذين 
وهو  املنق�صي،  ال�صيفي  املركاتو 
جانب  اإىل  خدماتهم  من  يحرمها  ما 
امل�صاكل املالية التي تع�صف باالحتاد 
ت�صوية  امل�صوؤولني  قدرة  وعدم 

ما  وهو  لالعبني  املالية  امل�صتحقات 
جعلهم ي�رصون على نيل اأموالهم ودفع 
باملدرب اليامني بوغرارة اإىل االبتعاد 
حتت  االإدارة  وو�صع  الفريق  عن 
ال�صغط من اجل ت�صوية االأو�صاع قبل 

تعول  اأينت  جمددا،  العمل  اإىل  العودة 
تلك  حتدي  على  "املكرة"  ت�صكيلة 
اول  حتقيق  نحو  وال�صعي  املتاعب 
فوز لها يف املو�صم اجلديد من خالل 

ا�صتغالل عاملي االأر�س واجلمهور.

ينتظر نادي مولودية اجلزائر تنقل �شعب اإىل غرب البالد من اأجل مالقاة امل�شيف 
احتاد بلعبا�س على ملعب الأخري وهي املباراة التي تندرج حل�شاب ت�شوية رزنامة 
اجلولة الفتتاحية ب�شبب التزام النادي العا�شمي بامل�شاركة القارية، اأين يخو�س 

م�شابقة رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث تلعب ت�شكيلة املدرب نبيل نغيز اأوىل مبارياتها 
يف البطولة الوطنية التي مّر على انطالقتها جولتني، ويتبقى للمولودية لقاء 

متاأخر اآخر اأمام اأوملبي املدية �شمن اجلولة الثانية من املناف�شة.

احتاد بلعبا�س / مولودية اجلزائر اليوم ابتداء من 15:00

العميد ي�سعى النطالقة قوية واملكرة تتحدى امل�ساكل

بولية هداف رغم الهزمية وبن العمري يوا�شل مالزمة كر�شي الحتياط

الهيئة الكروية القارية اختارت 20 حكما من القارة ال�شمراء

اأوكيدجا يتلقى اإ�سابة قوية يف الركبة

غربال �سمن امل�سروع االحرتايف للكاف

تعّر�س احلار�س الدويل اجلزائري 
األك�صندر اأوكيدجا اإىل اإ�صابة قوية 
اإىل  دفعته  الركبة  م�صتوى  على 
وترك  امليدان  اأر�صية  مغادرة 
مكانه خالل املقابلة التي خا�صها 
ليون  اأوملبيك  اأمام  ميتز  فريقه 
التي  الفرن�صي  الدوري  حل�صاب 
و�صهدت هزمية  اأم�س  اأول  جرت 
اأوكيدجا  اخل�رص  ثنائي  رفقاء 
حيث   ،1-3 بنتيجة  بوالية  وفريد 
�صهدت الدقيقة االأخرية من اللقاء 
من  اخل�رص  حلار�س  قويا  تدخال 
الفرانكو جزائري  الالعب  طرف 
بو�صع  قام  بعدما  �رصقي  ريان 
خالل  اأوكيدجا  ركبة  على  قدمه 
لقطة بني الثنائي، دفعت باالأخري 
اأظهرت  بطريقة  ال�رصاخ  اإىل 
وجعلته  تلقاها  التي  ال�رصبة  قوة 
املقابلة،  امتام  على  قادر  غري 
على  ي�صتند  وهو  بعدها  وغادر 
لناديه ميتز  الطبي  الطاقم  ثنائي 

اأين  بال�صمادة،  ملفوفة  وركبته 
ينتظر اأن يخ�صع اإىل الفحو�صات 
الطبية املعمقة قبل التعرف على 
عن  الغياب  ومدة  االإ�صابة  نوعية 
اإثر تلك اللقطة  املناف�صة، وعلى 
تعّر�س الالعب �رصقي اإىل الطرد 

بعدما تلقى البطاقة احلمراء.

م�صجل  بوالية  الالعب  وكان 
الهدف الوحيد لناديه يف املباراة 
بعدما و�صل �صباك املناف�س ليون 
بتقلي�س  وقام  الثاين  ال�صوط  يف 
�صّيع  كان  الذي  وهو  النتيجة، 
�صّيع  اآخر، عندما  ت�صجيل هدف 
منها  ا�صتفاد  التي  اجلزاء  ركلة 

اللقاء،  من  دقيقة  اأول  يف  ناديه 
باب  افتتاح  ناديه  على  وفوت 
بوالية  كان  ذلك  ورغم  الت�صجيل، 
امل�صتوى وقدم مردودا طيبا،  يف 
وهو االأمر نف�صه بالن�صبة ملواطنه 
اأوكيدجا  اخل�رص  رفقة  وزميله 
ثالثة  تلقت  �صباكه  اأن  رغم  الذي 
يخّيب  مل  اأنه  اإال  كاملة  اأهداف 
م�صوؤولية  يتحّمل  ال  انه  باعتبار 

االأهداف التي تلقاها.
توا�صل  اللقاء  عرف  املقابل،  يف 
املحوري  املدافع  و�صعية 
مع  العمري  بن  جمال  للخ�رص 
وهو  حالها،  على  غار�صيا  مدربه 
الذي الزم كر�صي االحتياط طيلة 
اأي  يلعب  اأين مل  دقيقة،  الت�صعني 
تتوا�صل و�صعيته  وبالتايل  دقيقة، 
ابتعاده  توا�صل  ظل  يف  املقلقة 
ح�صوله  وعدم  املناف�صة،  عن 

على فر�صة اللعب اأ�صا�صيا.
عي�شة ق. 

التابعة  التحكيم  جلنة  اختارت 
لكرة  االإفريقية  للكونفدرالية 
اجلزائري  الدويل  احلكم  القدم 
قائمة  �صمن  غربال  م�صطفى 
امراأتان،  بينهم  حكماً   20 ت�صم 
اإطار م�رصوع االحرتاف ملدة  يف 
�صنة واحدة، ح�صبما اأعلنته الهيئة 
الر�صمي،  موقعها  على  القارية 
بيانها:  يف  "الكاف"  واأ�صارت 
اإ�صفاء  يف  االأوىل  اخلطوة  "هذه 
التحكيم  على  االإحرتايف  الطابع 
جمموعة  باختيار  القارة،  يف 
جتريبية من 20 حكًما يتم تعيينهم 
ملدة عام واحد، يف اإطار م�رصوع 
ا�صتفادة  �صي�صهد  احرتايف  �صبه 
احلكام من عقد والتكوين، �صيتم 
لهذا  وامراأتني  حكماً   18 انتقاء  

امل�رصوع االأول ".
 35 البالغ  غربال  م�صطفى  وقاد 
رابطة  نهائي  املو�صم  هذا  �صنة 
يف  اأقيم  الذي  اإفريقيا  اأبطال 
فريقي  دمع  الفارط  نوفمرب   27

امل�رصيني  والزمالك  االأهلي 
بنتيجة  لالأول  اللقب  وعاد 
الدويل،  القاهرة  مبلعب   1-2
واأو�صحت الهيئة الكروية القارية: 
املجموعة  اختيار  خالل  "من 
فاإن  امل�رصوع،  لهذا  االأوىل 
الكونفدرالية  لدى  التحكيم  جلنة 
العامل  لكاأ�س  للتح�صري  تتطلع 
املمثلني  و�صتختار  بقطر،   2022
هذه  بني  من  للمونديال  االأفارقة 
املجموعة املكونة من 20 حكما 
قال  االطار  هذا  ويف  دوليا"، 
"الكاف"  التحكيم  جلنة  رئي�س 
اأن الهدف  اإيدي مايي  ال�صي�صيلي 
اختيار  -عرب  امل�رصوع  هذا  من 
من  املكونة  االأولية  املجموعة 
20 حكًما-، �صعي خرباء التحكيم 
املناطق  بني  توازن  اإيجاد  اإىل 
ال�صت للكونفدرالية، ح�صب العمر 
واملهارة واالأداء يف اآخر مباريات 
توافق  ومدى  العايل  امل�صتوى 
الفيديو  م�صاعد  حكم  تقنية 

والقدرات  البدنية  واجلاهزية 
التفا�صيل  جميع  اأخذ  مت  الفنية، 
بعني االعتبار"، وا�صاف: "�صيكون 
و�صنقوم  �صهرية  مرتبات  لديهم 
كل منطقة  بتعيني حما�رصين يف 
للكونفدرالية  ال�صت  املناطق  من 
وفنًيا،  بدنًيا  معهم  للعمل 
و�صتتم  باملعدات  �صنزودهم 
مراقبتهم مع ا�صتفادتهم بجل�صات 
على من�صة زووم واإجراء تقييمات 

�صهرية".
متطلبات  "لتلبية  الكاف:  وذكرت 

يتدرب  اأن  ينبغي  البدنية،  اللياقة 
مرات  اأربع  اإىل  ثالث  احلكام 
مما  االأ�صبوع،  يف  االأقل  على 
بالوقت  االلتزام  زيادة  يعني 
بالتاأكيد  "،وخل�صت  واملوارد 
امل�رصوع  اختبار  مبجرد  انه 
القادمة،  ال�صنوات  يف  التجريبي 
االإفريقية  الكونفدرالية  �صت�صعى 
املذكور  الربنامج  تو�صيع  اإىل 
امل�صاعدين  احلكام  لي�صمل  انفا 
باالإ�صافة اإىل زيادة ح�صة احلكام 

لدى ال�صيدات".

بو�شليماين اأمام طريق مفتوح خلالفة العايب

برجمة مرتقبة للجمعية االنتخابية 
لل�سفراء نهاية دي�سمرب

احتاد  نادي  اإدارة  تربمج  اأن  ينتظر 
االنتخابية  العامة  اجلمعية  احلرا�س 
اأجل  من  احلايل  دي�صمرب  �صهر  نهاية 
انتخاب رئي�س جديد ي�رصف على النادي 
الديركتوار،  �صاكلة  يف  ت�صيريه  ظل  يف 
االأع�صاء على مرا�صلة جميع  اأقدم  اأين 
الذي  العا�صمي  النادي  يف  امل�صاهمني 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  يف  ين�صط 
العامة  اجلمعية  برجمة  اأجل  من 
اإىل  والتو�صل  املقبلة  الفرتة  خالل 
تويل  على  قادر  جديد  رئي�س  انتخاب 
الذي  الفريق  علجة  لقيادة  امل�صوؤولية 
االإدارية خالل  الناحية  من  كثريا  عانى 

الفرتة املن�رصمة، ولهذا الغر�س فاإن الطريق اأ�صحى مفتوحا اأمام امل�صري ورئي�س الديركتوار 
بو�صليماين من اأجل انتخابه رئي�صا جديدا لت�صكيلة "ال�صفراء"، وبالتايل خالفة الرئي�س ال�صابق 
حممد العايب الذي اأ�رصف على رئا�صة الفريق خالل االأعوام املا�صية. وينتظر اأن ت�رصع اإدارة 
وال�صماح  جديد  رئي�س  عن  البحث  مع�صلة  من  االنتهاء  اأجل  من  االإجراءات  احلرا�س  احتاد 
بالتقدم يف اخلطوات والرهانات املقبلة، خا�صة ما تعلق بدفع رواتب الالعبني والتفاو�س مع 
�رصكة نافطال من اأجل �رصاء اأ�صهم الفريق من خالل حت�صري امللف واإمتام كافة االإجراءات 

االإدارية املتعلقة باالأمر.

فريقا نيوكا�شل وفولهام مهتمان بالتعاقد معه

بن طالب مر�سح للعودة اإىل 
الربميرليغ جمددا

ق.ر.

عي�شة ق



الثالثاء 08 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ23  ربيع الثاين   1442ه ريا�سة11

على  ثميناً  فوزاً  هوت�سبري  توتنهام  حقق 
يف  ام�س  اول   0-2 اأر�سنال  �سيفه  ح�ساب 
اجلولة  مواجهات  و�سمن  لندن  �سمال  ديربي 
ويحتل  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  من   11
توتنهام ال�سدارة بفارق نقطتني عن ت�سيل�سي 
به  الذي حلق  ليفربول  عن  الأهداف  وبفارق 
4-0، يف  ولفرهامبتون  �سيفه  على  فوزه  بعد 
املقابل، مني اأر�سنال بهزميته ال�ساد�سة هذا 
املركز  يحتل  حيث  مباراة   11 يف  املو�سم 
ال�سباين  مدربه  على  ال�سغوط  لتزداد   15
اإىل  املا�سي  املو�سم  قاده  الذي  ارتيتا  ميكل 
�ساهم  جديدة  ومرة  اجنلرتا،  بكاأ�س  التتويج 
الثنائي الرهيب هاري كاين والكوري اجلنوبي 
جنح  كما  فريقهما  فوز  يف  �سون  مني  هيونغ 
الدوري  30 هدًفا يف  الثنائي يف حتقيق  هذا 
من  عدد  اأكرب  ثاين  وهو  املمتاز،  الإجنليزي 
اأهداف بعد الثنائي الإيفواري ديدييه دروغبا 

توتنهام  �سفوف  اإىل  وعاد  لمبارد،  وفرانك 
بعد  األدرفريلد  توبي  البلجيكي  الدفاع  قطب 
تعافيه من ال�سابة، والأمر ينطبق على لعب 
و�سط اأر�سنال الغاين توما�س بارتي العائد اإىل 
تعافيه من جائحة كوفيد-19،  بعد  املالعب 
بداعي  املباراة  اكمال  يتمكن من  اأنه مل  بيد 

ال�سابة.
على  كبرياً  فوزاً  ليفربول  حقق  املقابل،  يف 
الرتتيب  توتنهام  ويت�سدر  ولفرهامبتون، 
بر�سيد 24 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن 
ليفربول وبفارق نقطتني عن ت�سيل�سي الثالث، 
الت�سجيل  �سالح  حممد  امل�رصي  وافتتح 
كونور  ولفرهامبتون  قائد  من  خطاأ  م�ستغاًل 
بعيداً عن متناول  الكرة بي�رصاه  كودي ف�سدد 
والهدف  باتري�سيو،  روي  الربتغايل  احلار�س 
هو 52 ل�سالح على ملعب »اأنفيلد«، واحت�سب 
�سقوط  بعد  لولفرهامبتون  ركلة جزاء  احلكم 

مع  م�سرتكة  كرة  اإثر  املنطقة  داخل  كودي 
ال�سنغايل �ساديو مانيه لكنه تراجع عن قراره 
اللقطة،  مل�ساهدة  الفيديو  اإىل  التوجه  بعد 
اأ�ساف  كودي،  يلم�س  مل  مانيه  باأن  له  فتبني 
فينالدوم  جورجينيو  الهولندي  الو�سط  لعب 
خارج  من  مميزة  بت�سديدة  الثاين  الهدف 
وّجه  ثم  ال�سباك،  اأعلى  �سكنت  املنطقة 
بت�سجيله  ل�سيفه  القا�سية  ال�رصبة  ليفربول 
ملدافعه  راأ�سية  طريق  عن  الثالث  الهدف 
قريبة  م�سافة  من  ماتيب  جويل  الكامريوين 
اإثر متريرة من �سالح، واختتم مانيه مهرجان 
ترنت  البديل  من  متريرة  م�ستغاًل  الأهداف 
بعد  املالعب  اإىل  العائد  اأرنولد  األك�سندر 
املالعب،  عن  ال�سهر  نحو  اأبعدته  ا�سابة 
فتابعها داخل ال�سباك م�سجاًل الهدف الرابع 

لفريق. 
الدقائق  يف  فوزاً  �سيتي  لي�سرت  حقق  بينما 

يونايتد  �سيفيلد  م�سيفه  اأمام  الأخرية 
الفوز،  نغمة  �سيتي  لي�سرت  وا�ستعاد   ،1-2
اأمام  الأخريتني  اجلولتني  يف  خ�سارته  فبعد 
للغاية  �سعب  بفوز  خرج  فولهام  ليفربول 
اأي  الذي مل يحقق  2-1 على �سيفيلد الأخري 
لي�سرت  ويحتل  الآن،  حتى  املو�سم  هذا  فوز 
�سيتي املركز الرابع بر�سيد 21 نقطة، تقدم 

ال�سباين  ملهاجمه  بهدف  الأر�س  اأ�سحاب 
اإيوزي بريي�س لكنه مل ينعم طوياًل بتقدمه لأن 
التعادل  اأدرك  ماكبريين  اأوليفر  ال�سكتلندي 
الأخرية  الكلمة  وكانت  بدقيقتني،  بعدها 
لهداف لي�سرت �سيتي جيمي فاردي الذي انفرد 
الأخرية  الدقيقة  يف  بعيداً  و�سدد  باحلار�س 

رافعاً ر�سيده اإىل 9 اأهداف. 

توتنهام يح�سم ديربي لندن اأمام اأر�سنال

�سو�سييداد مع م�ست�سيفه  ريال  تعادل 
ديبورتيفو األفي�س بدون اأهداف �سمن 
الإ�سباين،  الدوري  من   12 املرحلة 
رودريغو  األفي�س  لعب  وتعر�س 
يف  �سو�سييداد  بات  للطرد،  باتاغليا 
املركز الثاين بر�سيد 25 نقطة من 12 ا 
بفارق نقطة واحدة عن اأتلتيكو مدريد 
مباريات   10 خا�س   الذي  املت�سدر 
يف  بات  فقد  األفي�س  اأما  الآن،  حتى 
ر�سيده 14 نقطة يف املركز 11، وهو 
بعد  ل�سو�سييداد  توالياً  الثاين  التعادل 
املا�سية،  املرحلة  يف   1-1 فياريال 
�سيفه  اأمام  بدوره  فياريال  وتعرث 
فر�سة  ليهدر  النتيجة،  بنف�س  الت�سي 

فياريال  ورفع  الثالث،  مركزه  تعزيز 
خم�س  بفارق  نقطة   21 اإىل  ر�سيده 
الت�سي  و�سل  فيما  اتلتيكو،  عن  نقاط 

اىل النقطة 14 يف املركز العا�رص.
حمن  من  بيتي�س  زاد  املقابل  يف 
اأو�سا�سونا واأ�ساف خ�سارة جديدة اإىل 
املهددة  الفرق  بني  و�سعه  ما  �سجله 
بتجمد  الثانية  الدرجة  اىل  بالهبوط 
املركز  يف  نقطة   11 عند  ر�سيده 
هوي�سكا  عن  نقاط  ثالث  بفارق   18
ا�ساع  الذي  الخري  املركز  �ساحب 
م�سيفه  مع  بتعادله  انت�ساراته  اأول 
اإىل  بيتي�س  ريال  وارتقى  غرناطة، 

املركز الثامن بر�سيد 15 نقطة.

عن  الإ�سباين  بر�سلونة  فريق  اأعلن 
يف  دميبيلي  عثمان  لعبه  اإ�سابة 
حتديد  دون  الأمين  فخذه  اأوتار 
مدة غيابه، وك�سف بر�سلونة يف بيان 

على  الر�سمي  موقعه  على  ن�رصه 
الإنرتنت اأن الفحو�سات الطبية 
الدويل  الالعب  اإ�سابة  اأكدت 
ف�سيغيب  لذلك  الفرن�سي، 
واأكد  القادمة،  املباريات  عن 
متابعة  اأن  الكاتالوين  العمالق 

اإ�سابة الالعب وتطورها 
�سيحدد مدة غيابه 

عن املباريات.
دميبيلي  وكان 
قد �سارك يف 
مباريات   8

مع 
نة  �سلو بر
الليغا  يف 

كما  هدفاً،  و�سجل  املو�سم  هذا 
دوري  يف  مباريات  اأربع  يف  �سارك 
اأهداف   4 واأحرز  اأوروبا  اأبطال 
حا�سمتني،  متريرتني  باإهداء  وقام 
الفرن�سي  اجلناح  و�سارك 
مواجه  يف  كبديل 
بر�سلونة اأمام م�ست�سيفه 
اأر�س  اإىل  ونزل  قاد�س 
الدقيقة  يف  امللعب 
 12 اجلولة  اإطار  يف   46
الإ�سباين،  الدوري  من 
املباراة  وهي 
خ�رصها  التي 
نة  �سلو بر
مقابل  بهدفني 
فتجمد  هدف 
 14 عند  ر�سيده 
املركز  يف  نقطة 

ال�سابع.

�سامبدوريا  م�ست�سيفه  ميالن  تخطى 
الدوري  من  العا�رصة  املرحلة  يف   1-2
الإيفواري  للفائز  و�سجل  الإيطايل، 
جزاء  ركلة  من   45 كي�سييه  فرانك 
 ،77 كا�ستييخو  �سامويل  والإ�سباين 
الوحيد  اخلا�رص  هدف  على  وقع  فيما 
ال�سويدي األبني اإيكدال، رفع الرو�سونريي 
ر�سيده اإىل 26 نقطة يف �سدارة الرتتيب 
الهزائم  من  خالياً  �سجله  على  وحافظ 
انت�ساره  حمققاً  الإيطايل،  الدوري  يف 
الثامن هذه املو�سم، اأما فريق املدرب 
عند  ر�سيده  فتوقف  رانيريي  كالوديو 
ووا�سل   ،12 املركز  يف   11 النقطة 
املميزة  عرو�سه  اللومباردي  الفريق 
رغم غياب جنمه الأول ال�سويدي زلتان 
اإبراهيموفيت�س مت�سدر لئحة الهدافني 
تعر�س  لإ�سابة  اأهداف  ع�رصة  بر�سيد 
لفخذه  الراأ�سني  ذات  الع�سلة  يف  لها 
�سجله  على  ميالن  وحافظ  الأي�رص، 
اأ�سوة  البطولة  يف  الهزائم  من  خاليا 
املوا�سم  يف  اللقب  حامل  بجوفنتو�س 

الت�سعة املا�سية
م�ست�سيفه  نابويل  اكت�سح  جهته،  منت 
اجلنوبي  للفريق  �سجل   ،0-4 كروتوين 
املك�سيكي  اإن�سيني،  لورنزو  جنمه 
دميي  دييغو  الأملاين  لوزانو،  هريفينغ 
الأر�س  اأ�سحاب  ولعب  بيتانيا،  واندريا 
بع�رصة لعبني منذ الدقيقة 50 بعد طرد 
الزائدة  خل�سونته  بيرتو�سيوين  جاكوبو 
مع الربتغايل ماريو روي، وخطف نابويل 
حامل  يوفنتو�س  من  الثالث  املركز 
املا�سية  الت�سعة  املوا�سم  يف  اللقب 
منهما،  لكل   20 بالنقاط  تعادلهما  بعد 

مل�سلحة  �سب  الأهداف  فارق  لكن 
عند  كروتوين  ر�سيد  جتمد  فيما  الأول 

نقطتني.  
روما  و�سيفه  �سا�سوولو  مواجهة  انتهت 
بالتعادل ال�سلبي، و�سهدت املباراة طرد 
الإ�سباين بيدرو رودريغيز لعب روما يف 
ورفع  الثاين،  الإنذار  لنيله   40 الدقيقة 
�سا�سوولو ر�سيده اإىل 19 نقطة وحافظ 
نقطة  بفارق  الرابع  مركزه  على  موؤقتاً 
عن فريق العا�سمة خام�س الرتتيب، بيد 
كما  الثاين،  باإنرت  اللحاق  عن  عجز  اأنه 

تعادل بارما مع �سيفه بينيفينتو �سلباً.

بتغلبه  توالياً  الرابع  فوزه  ليون  حقق 
اأهداف  بثالثة  ميتز  م�سيفه  على 
مقابل هدف وحيد يف اجلولة 13 من 
فر�سة  و�سنحت  الفرن�سي،  الدوري 
ذهبية مليتز لفتتاح الت�سجيل عندما 
لكن  جزاء،  ركلة  احلكم  له  احت�سب 
لوبيز  اأنتوبي  الربتغايل  ليون  حار�س 

الت�سدي ملحاولة اجلزائري  جنح يف 
الهولندي  افتتح  ثم  بولية،  فريد 
لليون  الت�سجيل  ديباي  ممفي�س 
بت�سديدة قوية من م�سارف املنطقة، 
ويف ال�سوط الثاين اأ�ساف الكامريوين 
اأن  قبل  هدفني  ايكامبي  توكو  كارل 
توقيع  حمل  �رصيف  بهدف  ميتز  يرد 

بولية.
وحقق بوردو العا�رص فوزاً �سعباً على 
�سيفه بري�ست بهدف �سجله حامت بن 
عرفة قبل نهاية املباراة ب�ست دقائق، 
لوريان 0-2،  اأجنيه على  وحذا حذوه 
و�سانت  ديجون  لقاء  انتهى  حني  يف 
اأول  ويف  ال�سلبي،  بالتعادل  اإتيان 
مدربه  باإ�رصاف  له  ر�سمية  مباراة 
ني�س  اكتفى  اأور�سيا  اأدريان  اجلديد 
رين�س،  م�سيفه  مع  ال�سلبي  بالتعادل 
فيريا  باتريك  من  بدلً  اأور�سيا  وحل 
ب�سبب  يومني  قبل  النادي  اقاله  الذي 

باأن املدرب  الفريق علماً  نتائج  �سوء 
و�سقط  له.،  م�ساعداً  كان  اجلديد 
اأر�سه  على  مدوياً  �سقوطاً  نانت 
برباعية  املتوا�سع  �سرتا�سبورغ  اأمام 

نظيفة.
»الليغ  يف  الثاين  املركز  ليل  ا�ستعاد 
موناكو  �سيفه  على   1-2 بفوزه   »1
اأربعة  بعد  الأوىل  الهزمية  به  ملحًقا 
بعد نقطتني  انت�سارات متتالية، على 
جريمان،  �سان  باري�س  املت�سدر  من 
الت�سجيل  الأر�س  اأ�سحاب  افتتح 
قبل  ديفيد  جوناثان  الكندي  عرب 
يازجي  يو�سف  الرتكي  ي�ساعف  اأن 
الإمارة  فريق  �سجل  فيما  تقدمه 
الدقيقة  يف  الفارق  تقلي�س  هدف 
بييرتو  ال�ساب  الإيطايل  عرب  الأخرية 
 26 اإىل  ر�سيده  ليل  ورفع  بيليغري، 
متقدًما  الو�سافة  مركز  يف  نقطة 

بفارق الأهداف عن ليون.

ميالن يوا�سل امل�سوار دون هزائم

ليون يحقق الفوز الرابع تواليًا »بالليغ 1«

بيويل:
 �سباب ميالن اأثاروا 

ده�ستي بن�سجهم

ميالن  مدرب  بيويل  �ستيفانو  قال 
بعد  ده�سته  اإثارة  وا�سل  فريقه  اإن 
لعبني  غياب  يتجاوز  �ساهده  اأن 
على   1-2 ب�سعوبة  ليفوز  بارزين، 
م�سيفه �سامبدوريا الأحد املن�رصم، 
الت�سكيلة  عمر  متو�سط  وكان 
الأ�سا�سية مليالن 23 عاما ومع ذلك 
جنح يف جتاوز مناف�س بدا م�سمما 
معركة  اإىل  املباراة  حتويل  على 
»افتقدنا  بيويل:  وقال  ا�ستنزاف، 
الفريق  لكن  مهمني  لعبني  ثالثة 
يف  حتى  دائما  الفر�سة  ا�ستغل 
املواقف ال�سلبية، لإظهار قوته واأنه 
جمموعة متما�سكة«، وتابع: »امتلكنا 
لكنهم  امللعب،  يف  �سابة  جمموعة 
مل  بن�سجهم،  ده�ستي  اإثارة  وا�سلوا 
نفقد متا�سكنا عندما �سارت الأمور 
اأقدامنا  زالت  وما  �سيئة  بطريقة 

على الأر�س الآن«.
ومع ذلك، ما زال بيويل ل يرى ميالن 
الإيطايل  بالدوري  للفوز  مر�سحا 
مناف�سيه  اأقرب  على  تفوقه  رغم 
ع�رص  بعد  نقاط  خم�س  بفارق 
ميكن  ل  »كيف  واأكمل:  مباريات، 
اعتبار جوفنتو�س مر�سحا بعد ت�سعة 
ل  ميالن  اإنرت  اأن  اأو  متتالية،  األقاب 
مع  تعاقده  بعد  املناف�سة  ميكنه 
لعبني مثل اأ�رصف حكيمي واأرتورو 
النمو  اأن نوا�سل  فيدال، لكننا يجب 

والتطور«.

ريال �سو�سييداد ي�سقط يف فخ التعادل

بر�سلونة يعلن اإ�سابة دميبيلي



تقرير: عزيزة ظاهر- 
احلياة اجلديدة

ناه�ض  الأ�سري  والدة  لفظت 
قبل  الأخرية  اأنفا�سها  الأقرع، 
ا�سمه،  تردد  وهي  ال�سهر،  قرابة 
حتظى  اأن  دون  دنياها  وغادرت 
منذ  منها  حرمت  التي  مبعانقته 
خملفة   ،2007 العام  يف  اعتقاله 
احل�رسة  اأ�سقائه  وقلوب  قلبه  يف 

والأمل.
من  واحد  الأقرع  فرج  ناه�ض 
الذين  املر�سى  الأ�رسى  مئات 
الزنازين  بني  معاناتهم  تتوزع 
�سجون  يف  الطبي،  والإهمال 
وتتزايد  الإ�رسائيلي  الحتالل 
اأ�سماوؤهم يوما بعد يوم على قائمة 
اعتقل اخلم�سيني  انتظار املوت. 
اأول مرة عام 1983 وحكم  الأقرع 
بتهمة  املوؤبد،  بال�سجن  عليه 
دبابة  اأول  تفجري  عن  م�سوؤوليته 
 3 مقتل  عن  اأ�سفرت  اإ�رسائيلية، 
جنود، واأم�سـى من حمكوميته 10 
اتفاقية  واأفرج عنه �سمن  �سنوات 
حترره  وبعد   ،1993 عام  اأو�سلو 
خدم يف الأجهزة الأمنية يف قطاع 
غزة املحا�رس. وب�سمت مده�ض، 
وبرفقة كر�سيه املتحرك، يت�سدى 
املرتاكمة،  لأوجاعه  ناه�ض 
اأن  بعد  ال�سجان،  ظلم  ويتحدى 

اأخرى  مرة  لالعتقال  تعر�ض 
ج�رس  على   ،2007 يونيو   20 يف 
من  عودته  بعد  الأردين  الكرامة 
رحلة عالج اأ�سفرت عن برت �ساقه 
لالختطاف  تعر�سه  اإثر  الي�رسى، 
حما�ض  حركة  ميلي�سيات  يد  على 
على  �سيطرتها  ظل  يف  غزة  يف 
القطاع اإبان تلك الفرتة، واإ�سابته 
واأنحاء  اأطرافه  بـ 40 ر�سا�سة يف 

ج�سمه.
م�ؤبدات

اأ�ساليب  لأق�سى  الأقرع  تعر�ض 
التعذيب اأثناء فرتة التحقيق معه، 
حكما  واجه  �سنوات  اأربع  وبعد 
ثالث  املكرر  املوؤبد  بال�سجن 
مرات، اأي ما يعادل 75عاما، بعد 
اإدانته بقتل 3 من جنود الحتالل 
نا�سفة  عبوة  و�سع  خالل  من 
منطقة  يف  دبابتهم  بها  ارتطمت 

»نت�سارمي« يف القطاع.

مبت�ر ال�ساقني

الذي  الوحيد  ال�سقيق  هو  عاهد 
حتدث  ناه�ض،  بزيارة  له  ي�سمح 
لـ »احلياة اجلديدة« والأمل يعت�رس 
يتمكن  الذي مل  �سقيقه  قلبه على 
من زيارته منذ نحو العام، بعد اأن 
جائحة  ظل  يف  الزيارات  توقفت 
ب�سكل  �سقيقي  »يرقد  كورونا، 

دائم يف �سجن عيادة الرملة، يعاين 
الإ�سابة  نتيجة  عديدة  اأوجاعا 
اعتقاله  قبل  لها  تعر�ض  التي 
ومل  حما�ض،  ميلي�سيات  يد  على 
يكن يتلقى يف عيادة الرملة �سوى 
تفاقم  اإىل  اأدى  ما  امل�سكنات، 
قدمه  واأ�سبحت  ال�سحي.  و�سعه 
بقية  على  خطرا  ت�سكل  الي�رسى 
اأن�سجتها  تعفن  ب�سبب  ج�سده 
اإدارة  رف�ست  اأن  بعد  الداخلية، 
العمليات  اإجراء  الحتالل  �سجون 
مرات  له  حددت  التي  اجلراحية 
الر�سا�ض،  �سظايا  لإزالة  عدة 
ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  فقررت 
اأجريت  وقد  برتها،  ال�سهيونية 
)اأ�ساف  م�سفى  البرت يف  له عملية 
�سهر   يف  الإ�رسائيلي  هاروفيه( 
واأ�سبح   ،2013 العام  من  اأبريل 
»خ�سع  ال�ساقني«.يتابع:  مبتور 
�سقيقي يف العام املا�سي لعمليات 
�ساقيه  من  تبقى  ملا  اأخرى،  برت 
الطبي  الإهمال  �سيا�سة  ب�سبب 
تعفن  وا�ستمرار  بحقه،  املتعمد 
اأن�سجة ما تبقى من �ساقيه، و�سار 

يعي�ض بن�سف ج�سد«.

معاناة
غدير  على  �سهال  الأمر  يكن  مل 
ت�سد  اأن  الأقرع،  الأ�سري  زوجة 
بحياة  ناه�ض  تركه  الذي  الفراغ 

اأبنائها الأربعة، رائد ون�سمة ونداء 
الأب  اعتقال  اأحلق  فقد  ونارا، 
اإذ  الأ�سري،  باأبناء  كبرية  معاناة 
فقدان  بعد  حياتهم  معامل  تبدلت 
مثقلة  واأ�سبحت  الأب،  حنان 
من  الزوجة  تتمكن  ومل  بالهموم، 
زيارة زوجها يف �سجون الحتالل 

منذ عام 2018.

اأ�سريا  17

اأفاد حمامي هيئة �سوؤون الأ�رسى 
عقب  �سلودي،  فواز  واملحررين 
الأ�رسى  من  لعدد  الخرية  زيارته 
املر�سى فيما تعرف )بعيادة �سجن 
الأ�رسى  اأن  يومني،  قبل  الرملة( 
يعانون  هناك  القابعني  املر�سى 
ومن  خطرية  �سحية  اأو�ساع  من 
و�سعبة.  قا�سية  اإعتقالية  ظروف 
وبني ال�سلودي، اإن 17 اأ�سريا مري�سا 
هناك يعانون من انعدام اخلدمات 
وعدم  ال�سحية،  والرعاية  الطبية 
املر�سية،  احلالت  ت�سخي�ض 
وانعدام تقدمي العالجات والأدوية 
الأ�رسى  وم�ساومة  لهم،  الالزمة 
امل�سكنات  وتقدمي  العالج،  على 
يعانون  غالبيتهم  واأن  واملنومات، 
بالر�سا�ض،  والإ�سابة  ال�سلل  من 
متحركة،  كرا�سي  على  ويتنقلون 
اآخرين  اأ�سريين  على  ويعتمدون 

للقيام باحتياجاتهم اليومية.
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 �سقيقة الأ�سري اإ�سالم جرار

رحلت والدتي قبل احت�سانه ووالدنا امل�سن لي�س بو�سعه عد موؤبداته الت�سعة 

تقرير: علي �سم�دي – جنني

ق�سيداً  فان�ساق  الَكِلم،  اأّعنة  طّوع 
خطفه  لبن  احلنني  ق�سة  يحكي 
والده،واحت�سدت  حجر  من  القيد 
رجاء  تن�سد  بق�سائد  �سعره  دواوين 
عودة الأ�سري، وتتغنى باحلرية، وترثي 
�سمائر الأمة التي نامت اأعينها وعني 
َغّيب  »اإن  تنام »،واأكملت  ل  الأ�سري 
ليل  بدرك  ينري  اأن  قبل  والدتَك  الرثى 
ما  اإ�سالم  يا  فوالدك  احلالك،  غيابك 
�سهد  ير�سف  اأن  للموىل  يبتهل  انفك 
لقائك، واأن ي�ستم عطر قمي�سك، واأن 
يعانق نب�ض قلبك، واأن ت�رسق �سم�سك 

فتنري لنا الدروب .

من حياته ..
اإ�سالم يف  الأ�سري  ولد   ، 47 عاماً  قبل 
يف  العنقود  اأخر  ليكون  جنني  مدينة 
وتقول   ، اأنفار   3 من  املكونة  عائلته 
و�سط  وعا�ض  وتربى  ن�ساأ   « �سقيقته 
التي  وامللتزمة  املحافظة  عائلتنا 
والأخالق  القيم  كل  فيه  ومنت  زرعت 

وال�سالح والدين والعطاء ،ومنذ �سغره 
العائلة  وحب  الوالدين  برب  متيز   ،
وطيب  كبري  قلب  �ساحب   ، واحلنان 
عالية  ون�ساليه  وطنية  بروح  ومتتع 
وطيدة  بعالقة  ارتبط   « وتكمل   ،«
الكثري  وتعلم   ، الوالدين  مع  ومميزة 
وال�ساعر  الأجيال  مربي  والدنا  من 
اأمل  عن  الكثري  كتب  الذي  والكاتب 
وم�ساعر  الغياب  واأوجاع  فراقه 
ب�سمود  والعتزاز  والفخر  احلنني 
تعلم   « وت�سيف   ،« كبده  فلذة  وثبات 
الثانوية  اأنهى  حتى  جنني  مدار�ض  يف 
جلامعة  وانت�سب  بنجاح  ،  العامة 
كمبيوتر  تخ�س�ض  دي�ض  ابو  القد�ض 
�سهادة  على  وح�سل  ريا�سيات  فرع 
يف  لالأجيال  مربيا  البكالوريو�ض،عمل 
املدار�ض احلكومية  يف برقني وجنني 
والثقافية  الأدبية  بقدراته  كما متيز   ،
التي طورها وا�ستثمرها خالل �سنوات 

اعتقاله بالكتابة والإبداع .

 مطاردة واعتقال ..
 ، الق�سى  انتفا�سة  اندلعت   عندما 

لبى اإ�سالم النداء،�سارك يف الفعاليات 
الذي  الحتالل  وحتدي  وامل�سريات 
املطلوبني  قائمة  �سمن  ا�سمه  اأدرج 
بتهمة الع�سوية يف قيادة حركة »حما�ض 
نف�سه  ت�سليم  ورف�ض  مترد  لكنه   ،«
واأكمل م�سواره الن�سايل مع رفيقه دربه 
متكن  حتى  الهيجاء  اأبو  جمال  ال�سيخ 
خا�سة  بعملية  اعتقالها  من  الحتالل 
 ،  2002/8/26 بتاريخ  يف خميم جنني 
الحتالل  يتوقف  » مل  �سقيقته  وتقول 
ون�سب  ومالحقته  ا�ستهدافه  عن 
، اقتحمت  اليوم  ، ويف ذل  له  الكمائن 
خميم  الدوريات  وع�رسات  الدبابات 
عليه  التجول  حظر  وفر�ست  جنني 
اجلنود  و�سن   ، الطائرات  مب�ساندة 
عبد  حي  يف  وتفتي�ض  دهم  حمالت 
اجلنود  جمع   « وت�سيف   ،« عزام  اهلل 
لال�ستجواب  واأخ�سعوهم  احلي  �سكان 
بحثاً عن اإ�سالم وال�سيخ جمال ، دمروا 
مرات  وفت�سوها  املنازل  حمتويات 
اكت�ساف  من  متكنوا  حتى  عديدة 
الذي  الحتالل  فاعتقلهما   ، املخباأ 

احتفل بوقوعهما يف قب�سته .

حتقيق وحكم ..

اأقبية  يف  طويلة  لفرتة  اإ�سالم  احتجز 
بني  معاناة  رحلة  وبعد   ، التحقيق 
املوؤبد  بال�سجن  حوكم   ، املحاكم 
بتهمة   ، اأعوام  ل7  ا�سافة  مرات   9
حلركة  والنتماء  الحتالل  مقاومة 
حلكم  يكن  مل   « وتقول   ،« »حما�ض 
كافياً لالحتالل ، فعانينا من عقوبات 
 ، روؤيته  وحرمان  ال�سجون  بني  التنقل 
اعتقاله ح�سلنا على  وبعد عامني من 
جلبوع  �سجن  يف  لزيارته  ت�رسيح  اأول 
ينال  ومل  �سقيقي  �سمد   « وت�سيف   ،«
م�سرية  واكمل   ، معنوياته  من  احلكم 
العطاء خلف الق�سبان ، فكر�ض حياته 
باحرتام  وحظي  الأ�رسى  خلدمة 

وتقدير كبري بينهم .

فاجعة الرحيل ..
واظبت   ، واملر�ض  ال�سن  كرب  رغم 
على   ،« حممد  اأم   « رجاء  الوالدة 
بكت   « �سقيقته  وتقول   ، اإ�سالم  زيارة 
يف  المني  املنع  فرتة  خالل  كثرياً 

على  ح�سلت  وبعدما   ، اعتقاله  بداية 
زيارته  على  يوماً  تتاأخر  مل   ، ت�رسيح 
كانت  فم�ساهدته   ، معنوياته  ورفع 
متنحها القوة والعزمية حتى نالت منها 
الإمرا�ض واأ�سبحت عاجزة عن حتمل 
م�ساق ال�سفر »، وت�سيف » دوما ، متنت 
والدتي عودته لح�سانه وعناقه ، دوما 
ليحقق  العاملني  لرب  الدعوات  تردد 
بزفافه  والفرح  بحريته  الوحيد  اأملها 
والدتي  �سحة  انهارت   « وتكمل   «
ب�سبب مر�ض ال�رسطان الذي �سارعته 
باخر  وحظيت   ، �سنوات   3 مدار  على 
ال�سليب  بوا�سطة  قلبها  حلبيب  زيارة 
فاجعة  من  �سهور   4 الأحمر  قبل 
�سكل   « وتتابع   ،«  2016 عام  الرحيل 
كال�ساعقة  ونزل  �سدمة  وفاتها  نباأ 
كثرياً،  بكى  الذي  اإ�سالم  على  الكبرية 

وبقي يردد يف كل زيارة »خ�رست برها 
ودعواتها »، لكنها رحلت  توفيت وهي 
وتو�سيني  بالر�سا  واحلرية  له  تدعوا 

بزيارته ومتابعته .

 درا�سة وتاأليف..
اعتقاله  رحلة  اإ�سالم  الأ�سري   ا�ستثمر 
، فح�سل  بالتعليم وحتدي الحتالل   ،
تخ�س�ض  يف  املاج�ستري  درجة  على 
برعاية  اإ�رسائيلية  �سوؤون  درا�سات 
مروان  الدكتور  الأ�سري  واإ�رساف 
الربغوثي  ، كما كتب الكثري وكان اأخر 
»، عن  الطيار  » ن�رس  كتاب   ، موؤلفاته 
حياة ال�سهيد القائد ن�رس  جرار وجنله 
قريباً  �سي�سهر  والذي   ، اأحمد  ال�سهيد 
يف  واأ�سهر  طبع  بعدما   ، اهلل  رام  يف 

تركيا وغزة .

رحلت والدتنا وقلبها ينب�س بحبه وا�سمه وت��سينا به ، بينما والدنا امل�سن وال�سابر ، لي�س عد امل�ؤبدات 
الت�سعة ، لكن الأمل باهلل عظيم والفرج ل حمالة ».. قالت املربية وال�سقيقة ن�سرين جرار » اأم عمر 
»، يف م�ستهل حديثها ل«لقد�س »، مبنا�سبة ذكرى اعتقال �سقيقها املربي والكاتب اإ�سالم �سالح حممد 

جرار ودخ�له عامه التا�سع ع�سر خلف الق�سبان ، واأ�سافت خماطبة �سقيقها القابع يف �سجن اإي�سيل  » والدك 
يا اإ�سالم بانتظار ع�دتك ....

الأ�سري �سادي �سمري حالوة ناه�س الأقرع.. اأ�سري بن�سف ج�سد

م�ساب مبر�س الكبد وي�سارع املر�س 
يف �سجون الحتالل

بقلم : �سامي اإبراهيم ف�دة

ال�سرب  جرنالت  ال�ساخمة  القامات  ح�رسة  يف 
واملتخندقه  اجلمر  على  القاب�سني  وال�سمود 
اأ�رسانا  اإنهم  ال�سامخ،  كالطود  قالعها  يف 
البوا�سل الأبطال واأ�سرياتنا املاجدات القابعني 
الحتالل  زنازين  وخلف  ال�سجون  غياهب  يف 
الغا�سم تنحني الهامات والروؤو�ض اإجاللً واإكباراً 
اأمام عظمة �سمودهم وحتمر الورود خجاًل من 
اأخواتي  الأماجد  اإخوتي  ت�سحياتهم،  عظمة 
ال�سابرين  ال�سامدين  دربي  رفاق  املاجدات 

الثابتني املتمر�سني يف قالع الأ�رس،
ب�سدده  اأنا  الأفا�سل فما  اأحبتي  القراء  اأعزائي 
احلملة  اإطار  يف  ال�سوء  ت�سليط  هو  اليوم 
اأخطر  ملف  اإبراز  يف  املتوا�سلة  الإعالمية 
بالأمرا�ض  امل�سابني  املر�سي  الأ�رسى  حالت 
تعترب  والتي  الحتالل  �سجون  يف  املزمنة 
لنت�سار  خ�سبة  بيئة  الظالمية  ال�سجون  تلك 
الويالت من  يعانون  والذين  والأوبئة،  الأمرا�ض 
�سيا�سات الإدارة العن�رسية التي تتعمد عالجهم 
بامل�سكنات دون القيام بت�سخي�ض �سليم حلالتهم 
ومعاناتهم امل�ستمرة مع الأمرا�ض لرتكه فري�سة 
لالأمرا�ض واملوت البطيء ينه�ض يف اأج�سادهم،

الوهاب  �سمريعبد  �سادي  املري�ض/  والأ�سري 
�سحايا  اأحد  هو  ربيعاً  الأربعون  ابن  حالوة 
اإدارة  متار�سها  التي  املتعمد  الطبي  الإهمال 
ال�سجون بحقه والذي يعي�ض بني مطرقة املر�ض 

الحتالل  جتاهل  و�سندان  حياته  يهدد  الذي 
)الدميون(  �سجن  يف  حالياً  والقابع  ملعاناته 
ا�سماء  من  طويلة  قائمة  اإىل  ان�سم  والذي 
وقد  ودياجريها،  ال�سجون  غياهب  املر�سى يف 
اأنهى عامه اخلام�ض ع�رس خلف الق�سبان ودخل 
�سجون  يف  التوايل  على  ع�رس  ال�ساد�ض  عامه 
الحتالل ال�رسائيلي فهو يق�سي حكماً بال�سجن 
الآن  منها حتى  واأم�سى  عاماً  وع�رسون  خم�سة 

�ستة ع�رس عاماً.
- الأ�سري املري�ض :- �سادي �سمري عبد الوهاب 

حالوة »اأبو معاذ«
- مواليد:- 1980/1/23م

- البلدة الأ�سلية:- هوج
- مكان الإقامة :- خميم جباليا منطقة العلمي

- احلالة الجتماعية :- اأعزب  
من  الأ�سري  عائلة  تتكون  الفا�سلة:-  العائلة   -
العام 1994 وله من  الوالد والوالدة املتوفية يف 
الأ�سري  فيهم  مبا  بنات  وخم�ض  اأثنني  الإخوة 
الإخوة  من  له  الثانية  والدة  زوجة  ومن  �سادي 

ثالثة ا�سقاء وبنتني ويعترب �سادي هو البكر 
يف  البتدائي  تعلميه  تلقي  العلمي:-  املوؤهل   -

مدر�سة اأبو ح�سني وترك مقاعد الدرا�سة.
- تاريخ العتقال:- 2005/12/12م  

- مكان العتقال:- الدميون
- احلكم:- اأربعة موؤبدات و40 عاماً

- التهمة املوجة الية:- مقاومة الحتالل وقتل 
جنود اإ�رسائيليني
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يثري اجتماع جمل�س النواب الليبي ب�صقيه الإثنني، يف مدينة غدام�س )جنوب غرب(،  قلق عقيلة �صالح، 
رئي�س جمل�س نواب طربق، خ�صية اأن يتم الإطاحة به يف جل�صة مكتملة الن�صاب، اتفق نحو 123 نائبا 
ليبيا على توحيد جمل�س النواب، خالل جل�صتهم املقررة يف غدام�س، واختيار رئي�س جديد للربملان، 

خا�صة واأن عددا منهم ُيحّملون عقيلة �صالح، م�صوؤولية انق�صامه بني طربق وطرابل�س يكفي اأن يجتمع 
91 نائبا على الأقل من اإجمايل نحو 180 نائبا لتكون جل�صة جمل�س النواب مكتملة الن�صاب، وقراراته 

�صرعية ولها اعرتاف دويل، ويقدر عدد مقاعد جمل�س النواب د�صتوريا بـ200 مقعد، لكن 12 مقعدا يف 
مدينة درنة )�صرق( مل يتم انتخابها لأنها كانت خا�صعة ل�صيطرة تنظيمات مت�صددة، اأما بقية النواب 

فاإما توفوا اأو اختطفوا اأو ا�صتقالوا.

اجتماع جمل�س النواب ب�صقيه الإثنني

عقيلة �سالح مهدد باخلروج من امل�سهد الليبي 

اإ�صطنبول/ الأنا�صول

وهذا بال�سبط ما يخ�ساه عقيلة، الذي ي�سعى، عرب 
اإدراج  بع�ض النواب املوالني له، اإحباط حماولة 
تغيري رئا�سة املجل�ض �سمن جدول اأعمال جل�سة 
يقدر  لعقيلة،  الداعمني  النواب  فعدد  غدام�ض، 
املجتمعني يف  النواب  بلغ عدد  بينما   ،23 بنحو 
طرابل�ض 84، وال يعرف عدد النواب املقاطعني 
للمجل�سني منذ نحو 6 اأعوام، والذين �ساركوا يف 

اجتماع طنجة.

 م�صاعي اإف�صال اجتماع غدام�س

رئي�ض  انتخاب  اإحباط  �رشع عقيلة، يف م�ساعي 
جمل�ض نواب جديد لتوحيد الربملان، عرب بيان 
جدول  لتغيري  املن�رشم،  نوفمرب   29 يف  اأ�سدره 
انعقادها  ومكان  بل  غدام�ض،  جل�سة  اأعمال 
ملجل�ض  املقبلة  اجلل�سة  اأعمال  جدول  وحدد 
ال�سيا�سي،  النواب يف مناق�سة خمرجات احلوار 
لتعديل  توافقي  مقرتح  الإعداد  جلنة  وت�سكيل 
لتغيري  التطرق  دون  للربملان،  الداخلي  النظام 

رئا�سة املجل�ض.
رف�سه  تربير  عقيلة،  حاول  ال�سدد،  هذا  ويف 
�سمن  للربملان  جديد  رئي�ض  انتخاب  اإدراج 
وقانونية  د�ستورية  الأ�سباب  االأعمال،  جدول 
باالإ�سافة اإىل الالئحة الداخلية للمجل�ض وبهذا 
جل�سة  انعقاد  �رشعية  يف  م�سبقا  عقيلة  طعن 
جمل�ض النواب يف غدام�ض، باال�ستناد اإىل كالم 
االأزمة  اأن  رغم  تاأويل،  اأكرث من  يقبل  ف�سفا�ض 
لذلك فاحلل  قانونية  اأكرث منها  �سيا�سية  الليبية 
يف ليبيا �سيا�سي بالدرجة االأوىل، واإال ملا ا�سطر 
النواب لالجتماع يف طرابل�ض وطربق، يف حني اأن 

االإعالن الد�ستوري ين�ض على اأن مقر الربملان 
ال يكون اإال يف مدينة بنغازي.

من  نائب   100 من  اأكرث  و�سول  مع  وبالتزامن 
ع�رشات  التحاق  وانتظار  غدام�ض  اإىل  طنجة 
اإعالم  بح�سب  ليبيا،  داخل  من  بهم  اآخرين 
مواز  للنواب الجتماع  وّجه عقيلة دعوة  حملي، 
�سف  ل�سق  حماولة  يف  االإثنني،  بنغازي،  يف 
الن�ساب  من  غدام�ض  اجتماع  وحرمان  النواب 

وهو ما مل يتحقق.
اجتماع  يف  �ساركوا  نائبا   123 اإجمايل  ومن 
بنينا  مطار  اإىل  توجهوا  فقط  منهم   9 طنجة، 
»عني  موقع  بح�سب  غدام�ض،  بدل  بنغازي  يف 
غدام�ض  املجتمعني يف  عدد  ي�سل  وقد  ليبيا«، 

نحو 140 نائبا.

 ال�صتنجاد باللجنة الع�صكرية 
والبعثة الأممية

باللجنة  اأم�ض  اأول  بيان  يف  عقيلة،  وا�ستنجد 
الدائم  مبقرها  املجتمعة   ،5+5 الع�سكرية 
طرابل�ض(،  �رشق  كلم   450( �رشت  مدينة  يف 
اجلل�سة،  هذه  لعقد  االأن�سب  املدينة  »لتحديد 
عقيلة،  النواب«،وي�سعى  واأمن  �سالمة  و�سمان 
لنقل اجتماعات النواب )م�ستقبال( من غدام�ض 
الواقعة قبالة احلدود اجلزائرية واخلارجة عن 
خليفة  اجلرنال  الأن  �رشت،  اإىل  نفوذه،  نطاق 
ي�سيطرون  مازالوا  االأجانب  واملرتزقة  حفرت 

عليها، وبذلك ميكنه التاأثري على النواب.
كما حّر�ض عقيلة، البعثة االأممية �سد مبادرات 
من  وحذرها  الليبية،  االأزمة  حلل  املغرب 

»حماوالت اإف�سال احلوار مب�سارات موازية«.
توحيد  حتمية  اأمام  اأنف�سهم  النواب  ويجد 

الت�رشيعية  �سلطتهم  �سيفقدون  واإال  الربملان، 
 75 من  امل�سكلة  ال�سيا�سي  احلوار  ل�سالح جلنة 
احلوار  للجنة  االأممية  البعثة  وخولت  ع�سوا 
الرئا�سي  املجل�ض  اعتماد  �سالحية  ال�سيا�سي 
متكن  عدم  حالة  يف  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
جمل�ض النواب من اعتمادهم خالل قرتة زمنية 

حمددة.

 ورقة رو�صيا

املجل�ض  رئي�ض  مبن�سب  للفوز  عقيلة،  ويقاتل 
بتون�ض  احلوار  جلنة  اأخفقت  الذي  الرئا�سي، 
عن اختيار ا�سم من االأ�سماء املطروحة اأمامها 
واعرت�ض اأغلب االأع�ساء الـ75 على اختيار عقيلة 
رئي�سا للمجل�ض الرئا�سي، لدوره يف دعم هجوم 
اأ�رّش  بينما   )2020-2019( طرابل�ض  على  حفرت 
االأع�ساء املوالون لعقيلة، على اأن يكون اختيار 
اأع�ساء  الرئا�سي مقت�رشا على  رئي�ض املجل�ض 
اللجنة من املنطقة ال�رشقية دون بقية االأع�ساء 
انتخاب  اآلية  حول  اخلالف  واأدى  االآخرين 
احل�سم  تاأجيل  اإىل  الرئا�سي  املجل�ض  رئي�ض 
لالجتماعات االفرتا�سية، قبل اأن يتقرر عر�ض 
9 مقرتحات على الت�سويت، واملقرتحان اللذان 
يح�سالن على اأعلى عدد من االأ�سوات يعر�سان 
مرة اأخرى للت�سويت وزار عقيلة موؤخرا رو�سيا، 
حلفائه  من  الدويل  الدعم  من  مزيد  ل�سمان 
رئا�سة  املن�سبني؛  اأحد  �سمان  على  مل�ساعدته 

املجل�ض الرئا�سي اأو رئا�سة الربملان.
غري اأن عقيلة مهدد باخلروج من امل�سهد الليبي 
غدام�ض  يف  النواب  فاجتماع  حنني،  بخفي 
جديد  رئي�ض  اختيار  كفة  يرجح  كامل  بن�ساب 

غري جديل.

 من�صب رئي�س املجل�س الرئا�صي
 مل يعد م�صمونا

غري  الرئا�سي  املجل�ض  برئا�سة  عقيلة  وفوز 
م�سمون، الأن اأن�ساره بح�سب بع�ض التقديرات، 
ال يتجاوزون 16 من اإجمايل 75، واأق�رش طريق 
للو�سول اإىل هذا املن�سب اأن يقت�رش االنتخاب 
اأع�ساء املنطقة ال�رشقية املقدر عددهم  على 
بنحو 24 لكن نتائج الت�سويت على اآلية الرت�سيح 
ح�سمت  احلكومة،  ورئي�ض  الرئا�سي  للمجل�ض 
الـ9  اخليارات  بني  من  الثاين  املقرتح  اجتاه  يف 
املقرتح  وين�ض  االأممية  البعثة  قدمتها  التي 
عن  تتم  احلكومة  رئي�ض  ت�سمية  اأن  على  الثاين 
طريق ت�سويت االأع�ساء الـ75، ولي�ض املجمعات 
من  وذلك  فزان(،  طرابل�ض  )برقة  االنتخابية 
خالل جولتني اأمام اجلل�سة العامة للجنة احلوار 
وحاز املقرتح الثاين على 39 �سوتا من اإجمايل 

71 �ساركوا يف الت�سويت بعد تغيب 4 اأع�ساء.
تويل  يوؤيدون  م�ساركني  املقرتح  هذا  ويدعم 
مدينة  من  الدبيبة  احلميد  عبد  االأعمال  رجل 
رئي�ض  من�سب  الغربية(  )املنطقة  م�رشاتة 
ورئي�ض  امل�ست�سار  وتويل  القادمة،  احلكومة 
من  العبيدي  اجلواد  عبد  اال�ستئناف  حمكمة 
املجل�ض  رئي�ض  من�سب  ال�رشقية  املنطقة 
الرئا�سي بينما مل ينل املقرتح الثالث املدعوم 
من اأن�سار عقيلة �سالح، ووزير الداخلية فتحي 

 24 �سوى  احلكومة،  لرئا�سة  املر�سح  با�ساغا 
مر�سح  اأن  على  الثالث  املقرتح  وين�ض  �سوتا 
احلكومة الذي لديه 7 تزكيات من اإقليمه يدخل 
املناف�سة داخل االإقليم، ويفوز من يح�سل على 
اإليه  ينتمي  الذي  االإقليم  يف  االأ�سوات  اأعلى 
للمنطقة  الرئا�سي  املجل�ض  رئا�سة  تعود  حيث 
ال�رشقية )24 �سوتا(، ورئا�سة احلكومة للمنطقة 
الغربية )37 �سوتا(، اأما املنطقة اجلنوبية فلها 

14 �سوتا.
ومن املنتظر اأن جتري جولة ثانية حا�سمة االإثنني 
للت�سويت على املقرتحني الثاين والثالث، والتي 
تبدو حم�سومة ل�سالح »العبيدي -الدبيبة« على 
-با�ساغا«واإذا  »عقيلة  القدمي  احلر�ض  ح�ساب 
حدث هذا ال�سيناريو فلن يكون عقيلة �سالح ال 
رئي�سا  حتى  ،وال  الرئا�سي  املجل�ض  راأ�ض  على 
ملجل�ض النواب، وقد يدفعه ذلك ملحاولة قلب 
والقيادة  ال�سيا�سي  احلوار  جلنة  على  الطاولة 

اجلديدة التي �ستتمخ�ض عنها.
حفرت،  ملي�سيات  مهاجمة  ذلك  موؤ�رشات  ومن 
مبدينة  احلكومية  القوات  ملع�سكر  ال�سبت، 
اأوباري، يف اأق�سى اجلنوب الغربي، رغم توقيعها 
اأكتوبر   23 يف  النار  اإطالق  وقف  اتفاق  على 
املا�سي يف جنيف فالعبيدي ودبيبة، لي�ض لهما 
الثقل ال�سيا�سي والع�سكري الكايف ملجابهة مترد 
جديد لعنا�رش حفرت، اإال اإذ رمى املجتمع الدويل 

بثقله الإنقاذ احلوار ال�سيا�سي من الف�سل.

هل هي جمرد بداية

عقوبات اأمريكية على اأتباع حلفرت.. من التايل؟ 
اإ�صطنبول/ الأنا�صول

يف �سابقة هي االأوىل من نوعها، فر�ست 
االأمريكية عقوبات  الواليات املتحدة 
تابعة للجرنال   على جمموعة م�سلحة 
على  موؤ�رش  يف  حفرت،  خليفة  الليبي 
من  وا�سنطن  موقف  يف  حتول  بداية 
االأو�ساع بليبيا، مع انتخاب جو بايدن، 
ترامب  لدونالد  خلفا  للبالد،  رئي�سا 
واأعلن وزير اخلزانة االأمريكي �ستيفن 
على  عقوبات  بيانفر�ض  منوت�سن، يف 
ملي�سيا »الكانيات« وقائدها، يف اإطار 
ي�ستهدف  الذي  ماغنيت�سكي«  »قانون 
»االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االإن�سان 

والف�ساد يف جميع اأنحاء العامل«.
ويتهم مكتب مراقبة االأ�سول االأجنبية 
اخلزانة  لوزارة  التابع  »اأوفاك« 
»الكانيات«  ملي�سيا  االأمريكية، 
وقائدها، بامل�سوؤولية عن »قتل مدنيني 
من  العديد  يف  موؤخرا  اكت�سافهم  مت 
ترهونة، ف�سال  املقابر اجلماعية يف 
الق�رشي،  واالختفاء  التعذيب،  عن 

وت�رشيد املدنيني«.
ومبوجب هذه العقوبات، يتوجب حظر 
كافة ممتلكات »الكانيات«، وت�سمل ما 
يف  اأو  املتحدة،  الواليات  يف  لديهم 
اأمريكيني  مواطنني  �سيطرة  اأو  حوزة 
االأمريكية  اخلزانة  اإدراج  وياأتي 

يف  الكاين،  حممد  وقائدها  للملي�سيا 
اأ�سبوع  من  اأقل  بعد  العقوبات،  قائمة 
اأمريكية  م�ساعي  رو�سيا  اإحباط  من 
واأملانية على م�ستوى »جلنة عقوبات 
�سمن  امللي�سيا  هذه  لو�سع  ليبيا«، 
النتهاكها  االأممية،  العقوبات  قائمة 
وبررت  البالد  يف  االإن�سان  حقوق 
رو�سيا موقفها باأنها »تريد روؤية مزيد 
مدنيني«،  قتلهم  على  اأوال  االأدلة  من 
التي  اجلماعية  املقابر  اأن  رغم 
جنوب  ترهونة  مدينة  يف  اكت�سفت 
�رشق العا�سمة طرابل�ض، وقعت خالل 
»الكانيات« على  �سيطرت  التي  الفرتة 

املدينة )2013- منت�سف 2020(.

 ماذا بعد الكاين؟

يف  وقائدها  »الكانيات«  اإدراج  ي�سكل 
خطوة  االأمريكية،  ال�سوداء  القائمة 
اخلناق على حفرت  ت�سييق  �ساأنها  من 
»الكانيات«  واأن  خا�سة  وملي�سياته، 
و�سكلت   ،2019 منذ  له  والءها  اأعلنت 
نقطة ارتكاز رئي�سية له خالل عدوانه 
اأبريل/ني�سان   4 يف  طرابل�ض  على 
2014، والذي ا�ستغرق 14 �سهرا وبعد 
وفّر  ترهونة،  من  »الكانيات«  هروب 
لها حفرت املاأوى واحلماية يف ال�رشق 
برتحيب  حتظ  مل  اأنها  رغم  الليبي، 
وملي�سياتها  ال�رشق  قبائل  من  كبري 

ل�سمعتها االإجرامية يف الغرب.
البيت  من  ترامب  رحيل  اقرتاب  فمع 
باالنتخابات  بايدن  االأبي�ض، بعد فوز 
ال�سوء  ذلك  اأعطى  الرئا�سية، 
االأمريكية  للموؤ�س�سات  االأخ�رش 
بداية  حفرت،  م�سالح  �سد  للتحرك 
العقوبات  »الكانيات«وتتزامن  مع 
�سد »الكانيات«، مع حت�سيد ملي�سيات 
حفرت لعنا�رشها قرب خطوط التما�ض 
بعدة  وقيامها  واجلنوب،  بالغرب 
وبا�ستخدام  بالذخرية احلية  مناورات 
غرار  على  وحديثة  جديدة  اأ�سلحة 
احلديثة  ال�رشبية  ال�سواريخ  راجمات 
االإمارات،  بها  زودتها  التي  »مورافا«، 
الهجومية  الطائرات  اإىل  باالإ�سافة 
متعددة  وطائرات   ،»24 »�سوخوي 
املهام »ميغ29«وت�سكل هذه العقوبات 
حتذيرا اأمريكيا حلفرت، من اأنه �سيكون 
العقوبات يف حال هاجم  حتت طائلة 
الليبي  الغرب  ومدن  جمددا طرابل�ض 
اأو  ورو�سيا،  االإمارات  من  بتحري�ض 
الذي  ال�سيا�سي  احلل  اإعاقة  حاول 

تقوده االأمم املتحدة.

اأو  جمموعة  على  عقوبات  ففر�ض 
�سمنية  اإدانة  حلفرت،  تابعني  اأفراد 
له، خا�سة اأنه مل يفتح حتقيقات حول 
هذه اجلرائم ومل يعاقب مرتكبيها وقد 

اأمواال  »الكانيات«  وال  الكاين  ال ميلك 
اأو عقارات يف الواليات املتحدة، لكن 
تقدر  هناك  واأبنائه  حفرت  ممتلكات 
باأكرث من 8 ماليني دوالر، مما يجعل 
و�سعه معقدا اإذا و�سعته وا�سنطن يف 
ممتلكاته  وحجزت  العقوبات،  قائمة 

ومدخراته.
وبناء على ذلك فهام�ض املناورة اأمام 
حفرت حمدود ويتقل�ض، خ�سو�سا بعد 
انك�سار ملي�سياته يف معركة طرابل�ض، 
الدعم  بف�سل  بعد  تتفكك  مل  لكنها 
رو�سيا  لها  توفره  الذي  الع�سكري 
ومرتزقة �رشكة فاغرن، باالإ�سافة اإىل 

االإمارات.
االأمريكي  النواب  جمل�ض  اأن  كما 
ا�ستقرار  قانون  »م�رشوع  على  �سادق 
جمل�ض  م�سادقة  وينتظر  ليبيا« 
ال�سيوخ، وتوقيع الرئي�ض، ليدخل حيز 
ركز  االأخرية  الفرتة  وخالل  التنفيذ 
ال�سيناتور  بينهم  اأمريكيون  م�رشعون 
الدميقراطي بريين �ساندرز، هجومهم 
تلعبه  الذي  ال�سلبي  الدور  على 
االإمارات يف ليبيا لذلك من املتوقع اأن 
يتم ت�سليط ال�سوء اأكرث على االإمارات 
اإدارة  �سيتوىل  الذي  بايدن،  عهد  يف 
البالد ر�سميا يف 20 جانفي 2021 لكن 
اأبوظبي بدعم من مو�سكو  قد حتاول 
خاطف  ب�سكل  للهجوم  حفرت  دفع 

ت�سلم  قبل  م�رشاتة  اأو  طرابل�ض  على 
ال�سيناريو  واإن كان هذا  بايدن احلكم 
م�ستبعدا الأن احتماالت تكبده هزمية 
ما  عادة  حفرت  اأن  اإال  كبرية،  جديدة 
بغ�ض  متوقعة  غري  بهجمات  يقوم 
ال�سيا�سية  خماطرها  عن  النظر 

والع�سكرية.
 غليان يف ال�صرق

ليبيا  �رشق  يف  االأو�ساع  تهداأ  مل 
حفرت،  ملي�سيات  ل�سيطرة  اخلا�سع 
بعد مقتل املحامية حنان الربع�سي، 
نوفمرب   10 يف  بنغازي،  و�سط 
جمددا  للغليان  عادت  حتى  اجلاري، 
حفل  �سهده  الذي  واالإ�رشاف  فالبذخ 
منتجع  يف  حفرت  جنل  �سدام  زواج 
باالإمارات، ثم توزيعه �سيارات رباعية 
اأجزلوا يف  وهواتف ذكية على �سعراء 
اأجدابيا  مبدينة  عر�سه  خالل  مدحه 
من  عنا�رش  �سخط  اأثار  )�رشق( 

ملي�سياته خا�سة امل�سابني منهم.
وذكرت و�سائل اإعالم ليبية بينها قناة 
 40 اأهدى  حفرت  �سدام  اأن  »فرباير«، 
باأجدابيا  زفافه  حفل  اأحيوا  �ساعرا 
الدفع،  رباعية  جديدة  �سيارات 
غ�سب  ذلك  واأثار  ذكية  وهواتف 
الذين جتمع  ملي�سيات حفرت،  جرحى 

ع�رشات منهم، يف بنغازي.

ليبيا
تاأجيل اجلل�سة الر�سمية 

ملجل�س النواب يف غدام�س
 

جل�سته  تاأجيل  الليبي،  النواب  جمل�ض  قرر 
الر�سمية، التي كان يزمع عقدها اأم�ض االإثنني، 
مبدينة غدام�ض )جنوب غرب(، مع ا�ستمرار 
اجلل�سات الت�ساورية وقال م�سدر باملجل�ض ، 
مف�سال عدم ن�رش ا�سمه، اإن »تاأجيل اجلل�سة 
يعود اإىل عدم الو�سول اإىل توافق بني االأع�ساء 
التمهيدية  م�ساوراتهم  خالل  احلا�رشين 
للجل�سة التي كانت �ستعقد اليوم«واأعرب ذات 
»خالل  اجلل�سة  بعقد  توقعه  عن  امل�سدر، 
القادمني«واأردف: »اخلالف برز من  اليومني 
عدد ب�سيط من النواب حول ال�سخ�سية التي 
�ستتقلد من�سب رئي�ض املجل�ض ونائبيه، ومن 
املناطق،  حيث  من  الر�سمية،  اجلل�سة  يدير 

ال�رشقية والغربية واجلنوبية«.
واأكد اأن »عدد النواب الذين برز منهم خالف 
النواب  واأغلب  اجلل�سات،  بن�ساب  ي�رش  ال 
متوافقون على عقد اجلل�سة واختيار رئي�ض 
جديد للمجل�ض«وبلغ عدد النواب احلا�رشين 
نائبا   120 غدام�ض،  يف  الت�ساورية  للجل�سات 
واالن�رشاف  احل�سور  �سجالت  بح�سب 
اأع�ساء  عدد  ويفوق  باملجل�ض  اخلا�سة 
لكن   ،170 وطرابل�ض  ب�سقيه طربق  املجل�ض 
ال ميكن حتديد العدد على وجه الدقة ب�سبب 
وي�سرتط  الفردية  واال�ستقاالت  الوفيات 
ح�سور 50 باملئة من النواب، اإ�سافة لنائب، 
من اإجمايل اأع�ساء املجل�ض، ليكتمل الن�ساب 

القانوين التخاذ قرارات املجل�ض .
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�سي�ستمر �إىل غاية 11 دي�سمرب 2020

»تد�سني اللقاء االفرتا�سي »لنحلم الق�سبة«
عديد  مع  افرتا�ضي  لقاء  تد�ضني  مت 
والأجانب  اجلزائريني  واخلرباء  الفاعلني 
حتت عنوان » لنحلم الق�ضبة«، يوم ال�ضبت، 
اجلزائر  وتراث  فنون  جمعية  طرف  من 
العا�ضمة، مبنا�ضبة الذكرى الـ 28 لت�ضنيف 
هاته املدينة الألفية من طرف اليوني�ضكو 

�ضمن الرتاث العاملي لالاإن�ضانية.
حول  نقا�ضات  اللقاء  هذا  �ضيت�ضمن 
تاأهيل  اعادة  م�رشوع  اأبعاد  خمتلف 
ق�ضبة اجلزائر العا�ضمة على غرار ال�ضق 
واملايل  والقت�ضادي  والت�رشيعي  الداري 
وحتى  والتقني  والجتماعي-القت�ضادي 

اجلمايل.
خبري  تطرق  الأول،  اليوم  هذا  وخالل 
بو�ضناقي،  منري  اليوني�ضكو،  منظمة 
اجلزائر  ق�ضبة  ت�ضنيف  لكرونولوجيا 
العا�ضمة �ضمن الرتاث العاملي لالإن�ضانية 
الفوائد  اىل  م�ضريا  اليون�ضكو،  طرف  من 
عالوة  الت�ضنيف،  هذا  ي�ضكلها  قد  التي 
الأع�ضاء  الدول  بني  العالقة  على 
واليوني�ضكو وم�ضوؤولياتهم يف احلفاظ على 

الرتاث الثقايف.
للقطاعات  الوطنية  الوكالة  وقدمت 
الت�رشيعية  لالأحكام  عر�ضا  املحفوظة 
بالقطاعات  التكفل  جمال  يف  والإدارية 

املحفوظة.
ورئي�ضة  املعمارية  املهند�ضة  واأ�ضارت 
جمعية » لننقذ الق�ضبة«، حورية بوحريد، 

على  كورونا  فريو�س  جائحة  اأثر  اىل 
ق�ضبة  تاأهيل  اإعادة  وبرامج  ور�ضات 
اجلزائر العا�ضمة املدرجة يف 2018 والتي 

تعرف »توقفا«.
بني  تعاون  م�رشوع  رئي�ضة  اأوعار،  ليندة 
فران�س،  جو  اأيل  ومنطقة  اجلزائر  ولية 
والذي متت املبادرة به يف مار�س 2017، 
�ضاركت هي اأي�ضا يف اليوم الأول من هذا 
م�ضمون  عر�س  لأجل  الفرتا�ضي،  اللقاء 
الور�ضات   « بينها  من  التفاقيات،  هاته 
املوقعة  الق�ضبة«  تن�ضيط  لإعادة  التقنية 
يف 2018 مع ور�ضات جون-نوفيل، م�ضرية 
تعذر   « هاته  امل�ضاريع  �ضل�ضلة  اأن  اىل 

امتامها«.
يف  للرتميم  التقني  اجلانب  كان  كما 
اجلزائر  ق�ضبة  تاأهيل  اعادة  م�رشوع 
الأثار  لعامل  تدخل مطول  العا�ضمة حمل 
وع�ضو و�ضائغ ملف ت�ضنيف الق�ضبة، عبد 
مل�رشوع  تطرق  الذي  بوقا�ضم  املجيد 
�ضمن  واإدماجها  العا�ضمة  اجلزائر  قلعة 
اىل  اللجوء  لإمكانيات  وكذا  بيئة ح�رشية 
تقنيات بناء وترميم معا�رشة مقبولة لدى 

منظمة اليوني�ضكو.
الفرتا�ضي  اللقاء  فعاليات  وتتوا�ضل 
دي�ضمرب   11 غاية  اإىل  الق�ضبة«  »لنحلم 
على �ضفحة جمعية فنون وتراث اجلزائر 

العا�ضمة.
 وكاالت 

يف ن�سخته �لـ 13

انطالق ملتقى االأق�سر الدويل للت�سوير 
مب�ساركة 22 فنانًا عربيًا

 13 الـ  الن�ضخة  فعاليات  انطلقت 
للت�ضوير  الدويل  الأق�رش  ملتقى  من 

مب�ضاركة 22 فناناً ت�ضكيلياً عربياً.
اأبوزيد،  عماد  الدكتور  الفنان  وقال 
امللتقى  اإن  للملتقي  العام  القومي�ضري 
املا�ضي  يربط  ج�رش  مبثابة  بات 
الأذهان  اإىل  ليعيد  وياأتي  باحلا�رش، 
الذين  القدمية،  م�رش  فناين  �ضورة 
مدينة  يف  الت�ضكيلية  الفنون  مار�ضوا 
ال�ضنني، حيث تزين  اآلف  الأق�رش قبل 
ور�ضوم،  ونقو�س  منحوتات  من  فنونهم 
�رشق  يف  واملعابد  املقابر  جدران 

املدينة وغربها.
فعاليات  �ضمن  يقام  اأنه  اإىل  ولفت 
 17 يوم  اأعماله  يختتم  الذي  امللتقى، 
من ال�ضهر اجلاري، ور�ضة فنية ي�ضارك 
فيها 12 من �ضباب الفنانني امل�رشيني، 
وتنمية  مهاراتهم،  �ضقل  بهدف  وذلك 
اأدواتهم الفنية من خالل اإتاحة الفر�ضة 
ينتمون  كبار  بفنانني  لالحتكاك  لهم 

لثقافات ومدار�س فنية متعددة.
الفنانني  ح�ضور  اأن  زيد  اأبو  واعترب 
املتخذة  التدابري  و�ضط  وم�ضاركتهم، 
امل�ضتجد،  كورونا  فريو�س  ملكافحة 

باأهمية  العامل  لكل  ر�ضالة  مبثابة  هو 
ا�ضتمرار الفنون يف اأداء ر�ضالتها برغم 

اجلائحة.
للت�ضوير  الدويل  الأق�رش  ملتقى  ويقام 
وزيرة  برعاية  اجلديدة،  ن�ضخته  يف 
اإينا�س  الدكتورة  امل�رشية،  الثقافة 
فتحي  الدكتور  ورئا�ضة  الدامي،  عبد 
التنمية  �ضندوق  رئي�س  الوهاب،  عبد 
الثقافية، وهو اجلهة املنظمة للملتقى، 
م�رش  من  فنانني  مب�ضاركة  وذلك 

وال�ضعودية وال�ضودان.
 وكاالت 

من �لقرن �خلام�س ع�سر

ترميم ق�سر تاريخي يف اأملانيا بـ 818 مليون دوالر
الأملانية  العا�ضمة  تفتتح  اأن  املقرر  من 
ع�رش،  اخلام�س  القرن  من  ق�رشا  برلني 
يف  املكثفة  الإعمار  لإعادة  تتويجاً 

العا�ضمة منذ �ضقوط جدار برلني.
فريو�س  انت�ضار  من  املخاوف  وب�ضبب 
للق�رش  الر�ضمي  الفتتاح  �ضيكون  كورونا، 
و�ضيتبعه  الإنرتنت،  عرب  دي�ضمرب   16 يف 
الو�ضول  يكون  لن  لكن  تدريجي.  اإطالق 
العام  قبل نهاية  باأكمله متاحاً  اإىل املبنى 

وبناء  ت�ضميم  اإعادة  كلفة  وبلغت  املقبل. 
مليون   818( يورو  مليون   677 الق�رش 
مع  الباروك،  ع�رش  طراز  ليمزج  دولر(، 

الطراز احلديث.
اأيدي  على   1950 يف  الق�رش  وهدم 
باعتباره  ال�رشقية  اأملانيا  يف  ال�ضيوعيني 
الإمربيالية  الع�ضكرية  للنزعة  رمزا 
لأملانيا، وب�ضبب ت�رشره اأثناء الق�ضف يف 

احلرب العاملية الثانية.

»منتدى  با�ضم  اجلديد  الق�رش  ويُعرف 
يف  هومبولت  لالإخوة  ن�ضبة  هومبولت« 
القرن  علماء  من  كانوا  الذين  اأملانيا، 
جمالت  يف  بهم  واحتُفي  ع�رش،  التا�ضع 

العلوم والتعليم.
مرت  األف   40 م�ضاحة  على  الق�رش  وميتد 
مربع ولقي دعما من امل�ضت�ضارة الأملانية 
اأجنيال مريكل و�ضلفها غريهارد �رشويدر.

 وكاالت 

ثقافة
�ست�سدر هذه �لرو�ية قريبا عن د�ر ميم للن�سر

رواية مايكيال "ن�سف قرب و ربع ذاكرة"
�لرو�ئي بن �عمارة �سليم �أ�ستاذ �لتكوين �ملهني ، �بن مدينة بو�سعادة �سدر له 

رو�ية �ساهد على �سفرة �لكنيف �سنة: 2019 عن د�ر �ملاهر.

ق .ث

ذلك  حول  تتمحور  الن�س  فكرة 
الثالثي  بني  يجمع  الذي  الرابط 
وهي  والرابحي،  ذياب   ، مايكيال 
الذاكرة املغيبة، هناك من غّيبت 
ذاكرته  غّيبت  من  وهناك  حياته، 
حتى  وجوده  غّيب  من  وهناك 
بح�ضوره، الرواية كتبت للمغّيبني، 

فذياب غّيب يف مدينته واد �ضوف، 
وغّيب يف قريته تندلة منبوذا من 

جمتمعه، ومايكيال غّيبت حقيقة
خمتطفة،  وهي  معها  حدث  ما   
اأما  قربها،  مكان  حتى  وغّيب 
املثقف  ال�ضاب  ذلك  الرابحي 
اقتنع  عندما  نف�ضه،  غّيب  فقد 
هو  الذي  املكان  اأن  الأخري  يف 
يع�ضقون  مبن  ممتلئ  فيه  فاعال 

الأ�ضواء، ترك نف�ضه خمتفيا رغم 
اأنه يدرك قيمته.

لغة الن�س جاءت �ضاعرية واأحيانا 
الأ�ضاطري،  ببع�س  موؤثثة  لغة 
وظفت لخرتاق عامل ال�ضخ�ضيات 
الأحداث  معظم  الداخلي،لأن 
)ذياب(-  الراوي  ذاكرة  يف  تدور 
ي�رشدها ب�ضمري املتكلم خماطبا 
على  ت�ضيطر  والتي   - مايكيال 

معظم الن�س الروائي.
قرية  من  الرواية  اأحداث  تنطلق 
تندلة التي ت�رشد فيها ذياب، بعد 
وفاة عائلته ب�ضبب حادث ت�رشب 
ور�ضة  تكون  �ضوف،  بواد  الغاز 
له.  الوحيد  املالذ  هي  اخلردة 
الرابحي  �ضديقه  على  ليتعرف 
اأنه  ذلك  بعد  يكت�ضف  هناك، 
تهريب،  جمموعة  تورط،مع  قد 
اأحد  اخرتاق  يف  ا�ضتغالله  بعد 
كعامل  النفطية  املوؤ�ض�ضات 
رفقة  نف�ضه  يجد  هناك،  نظافة 
جماعة  و�ضط  الرابحي  �ضديقه 
اجلنوب  اإىل  تتحرك  م�ضلحة 
ال�ضطو  بعد  بالأ�ضلحة  حمملة 
النفطية،  املوؤ�ض�ضة  تلك  على 
يلتقي  اليزي  مبناطق  هناك 
ذياب بال�ضائحة الأملانية مايكيال 
ال�ضياح  من  كبرية  رفقة جمموعة 
الرابحي  ي�ضكل  املختطفني، 
اإىل  بالإ�ضافة  ومايكيال  وذياب 
ال�ضياد جمموعة  اأمومن  التارقي 
حتاول الفرار من قب�ضة اجلماعة 
بعدها  لي�ضارعوا  امل�ضلحة، 
حقهم يف البقاء واحلياة والوجود، 
ويدخلوا عامل ال�ضحراء باأ�ضاطريه 
و�ضحره، بقيظه وغمو�ضه، بفتنته 

ولذعه.  

عو�مل �لن�س:

الف�ضاء  �ضحراوية  الرواية 
بواد  تندلة  قرية  بني  والنتماء. 
اإىل  �ضول  و  ومترنا�ضت  �ضوف 
ترتكز  الوا�ضعة  اجلنوب  رمال 
الرواية على ال�ضحراء كعامل مواز 
لالأحداث، بطقو�ضه وعادات اأهله 
اأ�ضاطريه.  اإىل  بالإ�ضافة  وتقاليده 
كما كان للبعد الثقايف ال�ضحراوي 

جتلياته داخل هذا الن�س. 
اليزي. �ضوف.  واد  مترنا�ضت. 
اجلنوب.  رمال  متلرييك.  ه�ضبة 
الأماكن  هذه  املالية.كل  احلدود 
فيه  تتحرك  الذي  الف�ضاء  كانت 
هذه الرواية لتنقل لنا ال�ضورة التي 
ارت�ضمت عليها خطوات �ضخو�س 

هذه الرواية.

الالقمي.  التاقال،  البندراق،   
ال�ضبيبة.. المزاد.  القنفاء. 
تاأخذنا  اأ�ضماء  و  كلمات  وغريها. 
هذا  داخل  لنكت�ضفها  الرواية 

العامل ال�ضحراوي.
مايكيال من  رواية  ال�رشد يف  يبداأ 
عمق ال�ضحراء بتقدمي املكان ، اأو 
بالأحرى تهيئته للدور الذي �ضيلعبه 
من  ال�رشد  يبداأ  حيث  الن�س.  يف 
منطقة واد �ضوف كنقطة ا�ضرتجاع 
بع�س  يف  ا�ضتباق  يتبعها  زمنية 
للقارئ  الروؤية  لتو�ضيح  الأحيان،  
لبع�س �ضخ�ضيات الرواية القادمة 
ميكن  ملا  وا�ضت�رشافا  تنبوؤا  اأو 
حدوثه. الرواية مزجت بني الزمن 
ال�ضائحة  الذي حدث مع  الواقعي 
التي  والأحداث  مايكيال  الأملانية 

ن�ضجت داخل احليز التخييلي.
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اإ�سهار

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900

الو�سط:2020/12/08

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية : اإيليزي

دائرة : اإن اأمنا�س
بلدية :برج عمر اإدري�س

الرقم  11/ب ع د /م ج  /2020

و�سل ا�ستالم التبليغ
 بتغيري الهيئة التنفيذية 

 1433 �صفر   18 يف   06/12 رقم  القانون  لأحكام   طبقا 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 
اليوم : 2019/08/27اإ اإ�صتالم مدكرة التعديالت املوؤرخة 
يف 2019/04/20 حتت رقم : 2019/620 املتعلقة بتغري 

ت�صكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية امل�صماة  : 
علي  �صليماين  املجاهد  متو�صطة  تالميد  اأولياء  جمعية 

بزاوية �صيدي مو�صى – برج عمر ادري�س
امل�صجلة حتت رقم : 2016/03 بتاريخ : 2016/04/06 

بزاوية  علي  �صليماين  املجاهد  متو�صطة   : بـ  املقيمة 
�صيدي مو�صى – برج اعمر ادري�س 

رئي�س اجلمعية : بيقة امبارك 
هذا الو�صل �صالح اإىل غاية : 2023/11/10

ثقافة
 الكاتبة »�سعاد �سوكال« يف حوار لـ "الو�سط"

  الكتابة عندي متل�ص من روتني احلياة
ت�ست�سيف جريدة »الو�سط« يف هذا العدد الكاتبة »�سعاد �سوكال« من مدينة االأ�سود �سوق اأهرا�س 
التي اأ�سدرت موؤخرا عمال اأدبيا بعنوان »ر�سائل اإىل ..« وهي جمموعة ن�سو�س نرثية حتاكي فيها 
الواقع االجتماعي ب�سبغة اأدبية م�سوقة ، كما يحوي ر�سيدها عدة اأعمال روائية وم�ساركات يف 

كتب جامعة �سنعت بها ا�سمها يف املجال االأدبي ، واإىل جانب هذا ترتاأ�س املوؤلفة نادي تاغ�ست تقراأ 
الذي منح نف�سا جديدا الأدباء ومواهب �سوق اأهرا�س من اأجل الن�ساط واالإبداع وكلها اأمور تتابعونها 

بالتف�سيل يف هذا اللقاء ال�سيق الذي جمعنا بها .

  حاورها:اأح�سن مرزوق

.    من هي �سعاد �سوكال؟ 
ممكن نبذة عنك ؟

 30 مواليد  من  �صعاد  �صوكال 
�صوق  مبدينة   1990 جوان 
نا�صطة  و  كاتبة   ، اأهرا�س 
جمعوية منذ �صنوات يف ميدان 

الثقافة والعمل التطوعي .

اكت�سفِت  كيف      .
موهبتِك يف الكاتبة؟

تلهمني  كانت  حني  اإكت�صفتها 
اأيام  الفل�صطينية  الق�صية 
ويف  لها  كتبت  حيث  طفولتي، 

�صن مبكرة جدا .

�سعاد  وجدت  هل       .
مع  بداياتها  يف  �سعوبات 

االأ�سرة واملجتمع؟

هي  بدايات  كل  اأن  املعروف 
حمفوفة  وطريق  �صعوبات 
واجهت  وقد  بالعقابات 
املحيط  اآراء  تلقي  يف  جلها 
الكثريون  هناك  اخلارجي 
بحكمهم  ذلك  عار�صوا  من 
احلايل  وقتنا  يف  الكتابة  اأن 
يرونها من جانبهم اخلا�س اأنها 
يوجد  باملقابل  للوقت  م�صيعة 
حلمي  جت�صيد  فكرة  تقبل  من 
و�صجعني  الواقع  اأر�س  على 
من  واأول  واعتزاز  حب  بكل 
دعم م�صواري الأدبي واحلراك 

يف  اهلل  اأطال  والدي  اجلمعوي 
عمرهما .

.     من قدم لك الدعم 
له  وكانت  بداياتك  يف 

ب�سمة عليك؟

اأحد ومل يرتك يل  مل يدعمني 
�صخ�صيتي  على  ب�صمته  اأحد 
�صجعني  الذي  والدي  �صوى 
حفظه  مبا�رشة  غري  بطريقة 

اهلل.

الكتابة  تعني  ماذا      .
لِك ؟

احلياة  روتني  من  التمل�س  هي 
اأبهى  ف�صاءات  اإىل  لننطلق 

واأ�صهى فرنتاح،

اأ�سافته  ماذا      .
الن�ساطات  يف  م�ساركاتك 
لر�سيدك  الثقافية 

الفكري وال�سخ�سي؟

والكثري  الكثري  يل  اأ�صافت 
اأنها جعلتني يف  بقول  �صاأكتفي 

الطريق ال�صحيح .

مت�سوق  القارئ      .
االأخري  اإ�سدارك  ملحتوى 

»ر�سائل اإىل« ماذا فيه ؟

ن�صو�س  عن  عبارة  اإىل  ر�صائل 
بذلك  ن�صعر  ما  فكثريا  نرثية 
حني  يعرتينا  الذي  الإح�صا�س 
احلزن  ي�صمى  والذي  نبتئ�س 

وكثريا  الأمل  بخيبة  فن�صعر 
قراءة  اإىل  الأ�صخا�س  مايلجاأ 
عنهم  تخفف  التي  الن�صو�س 
القارءها  يعي�س  حيث  حزنهم 
والتي  احلقيقية  التجربة  واقع 
قد يتعر�س لها اي ان�صان لأنها 

واقعية األف باملئة .

عن  كلمينا      .
وعن  االأدبية  اإ�سداراتك 
يف  امل�ساركة  يف  جتربتك 

الكتب اجلامعة ؟

خم�صة  الأدبي  ر�صيدي  يف  يل 
مع  كانت  وبدايتي  موؤلفات 
الليلي يف  ال�صارع  روايتي غربة 
وهي  والثانية،  الأوىل  طبعتها 
يف  دونت  اجتماعية  رواية 
الأهرا�صي  ال�صارع  �صفحاتها 
لل�صعب  الب�صيطة  واحلياة 
فيها  جمعت  حيث  الأهرا�صي 
الجتماعية  الظروف  كل 

املزرية،
عنوان  حتت  الثاين  اإ�صداري 
رواية  هي  عذراء  دمعة 
تكلمت  حيث  اي�صا  اجتماعية 
قبل  الطالق  ظاهرة  عن  فيها 
املجتمع  يرى  وكيف  الدخول 
اخلا�س  جانبه  من  املطلقة 
اجلراح  عمق  مدى  عن  لأركز 
املقربون  فينا  يغر�صها  التي 
ذكرى  عربات  الثالث  عملي   ،
هو كتاب يجمع خواطر ل�صبية 
ع�رشينية، و ر�صائل اإىل ن�صو�س 
اخلام�س  كتابي  اأما  نرثية، 
قيد  فهو  قيودك  حطمي 

عن  خمتلفا  �صيكون  املراجعة 
الكتب  اأما   ، ا�صداراتي  كامل 
اجلامعة �صاركت يف كتاب واحد 
بعنوان  خاطرتي  وكانت  فقط 
ياظاملي« جاءت يف  »موجوعة 
املرتبة الأوىل من بني 49 كاتبا 
ليطبع  اجلن�صيات  خمتلف  من 
ليوزع  الأردن  بدولة  املوؤلف 

عرب خمتلف الدول العربية .

رئي�سة  االآن  اأنت      .
النادي االأدبي تاغ�ست تقراأ 
عرفينا بهذا النادي وماهي 
الن�ساطات التي يقوم بها  ؟

هو ناد اأدبي ثقايف مت تاأ�صي�صه 
حيث  اأ�صهر  وب�صعة  عام  منذ 
ن�صطنا واقع الثقافة وخ�صو�صا 
الكاتب والكتاب لنخرج بربامج 
اجلديد  الكاتب  جتعل  جديدة 
ومن  اأكرث،  ال�صاحة  يف  يظهر 
بني اأهدافنا اإحياء فن الكتاب، 
الولية،  يف  املطالعة  وروح 
والأفكار  املوؤلفات،  تبادل 
بعامل  النهو�س  والربامج 
املوهبة،  ل�صتمرارية  الكتابة 
ن�صاطاتناخمتلفة ومتنوعة منها 
جل�صة يف كتاب بيع بالتوقيع يف 
اقامة معار�س حملية، اأم�صيات 
�صعرية واأدبية، م�صابقات ادبية 
الفائزة  للن�صو�س  نطبع  حيث 
وعدة  عاتقنا،  على  ورقيا 

ن�صاطات اخرى .

.     اأين املراأة من كتابات 
�سعاد �سوكال؟

و�صلب  املقدمة  يف  املراأه 
املو�صوع واخلامتة لأنني دائما 
�صتى  يف  معاناتها  اأكتب  ما 

املوا�صيع .

�سوق  مدينتك       .
اإبداعك  ت�سكن  اأهرا�س 

وكثريا؟  ما ال�سر يف ذلك؟
مدينتي  وبني  بيني  �رش  هذا 

البائ�صة واجلميلة .

نعرفه  ما  ح�سب      .
�سنوات  منذ  نا�سطة  اأنت 
والثقافة  االأدب  ميدان  يف 
يف  هيئات  عدة  وتراأ�ست 
كانت  كيف  مبكرة  �سن 

جتربتك؟
كانت جتربة جميلة وبها دخلت 
اأكرث  الثقافية  الن�صاطات  لعامل 
وا�صتغليتها  احللقة  و�صعت  ثم 
لي�صتفيد  ال�صحيح  الطريق  يف 

الغري، وكل هذا حبا فيها .

.    كيف جعلت ب�سمتك 
اهرا�س  �سوق  داخل 

ان  نعرف  كما  وخارجها 
عن  غنية  �سعاد  �سوكال 
التعريف يف الو�سط االأدبي 

والن�ساط اجلمعوي؟

وللمثابرة  لالجتهاد  يعود  هذا 
اأن  قبل  باأنف�صنا  ناأمن  ولكي 
بداأت  حني  الغري،  بنا  ياأمن 
اأنه  اعلم  كنت  هذا  طريقي 
م�صوق ومتعب يف نف�س الوقت 
الأ�صواك  كل  اقتلعت  لكنتي 
بدمها  ا�صمي  يكون  كي  بيدي 

وير�صخ لالأبد .

طموحاتك  ماهي      .
وم�ساريعك امل�ستقبلية ؟

اأف�صل اأن ل اأحتدث عنها .

.    كلمتك االأخرية يف 
ختام حوارنا؟

هذا  على  جريدتكم  ا�صكر 
ذخرا  دمتم  ال�صيق  احلوار 
لكل  ال�صابة وحتياتي  للمواهب 

الفريق.

الو�سط:2020/12/08

تهنئة عيد ميالد

مبنا�صبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�صغرية " اأ�سماء "

واإطفائها �صمعة من �صموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�صبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�صعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�صحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

واأن ينري دربها.
األف  األف  قبلة  كل  مع  قبلة  الف  األف 

مربوك
دمت �صمعة تنري �صعادة عائلة فراقة .



الكاأ�س املمتازة لكرة القدم

موبيلي�س ال�شريك 
  الر�شمي للطبعة 13 

احل�رصي  وال�رصيك  الر�سمي  الراعي  موبيلي�س 
للمرة ال�ساد�سة على التوايل للكاأ�س املمتازة لكرة 
القدم، يف طبعتها الثالثة ع�رص، املزمع اإجراوؤه 
 ،20:30 ال�ساعة  على  نوفمرب   21 ال�سبت  يوم 
بامللعب الأوملبي 5 جويلية باجلزائر،موبيلي�س 
الريا�سي  احلدث  هذا  يواكب  الأبطال،  عالمة 
،ليكون بجانب الأندية البطلة التي �ستحّيي هذا 
بطولة  بطل  �سنوًيا،  يجمع  الذي  الهام  اللقاء 
اجلزائرالكاأ�س  بكاأ�س  املتّوج  مع  املو�سم 
بني  مواجهة  �ستعرف  ال�سنة،  لهذه  املمتازة 
مو�سم  ببطولة  احلائز  العا�سمة  اإحتاد  فريق 
2019-2018،  مع املتّوج بكاأ�س اجلزائر 2019  
�سباب بلوزداد رعاية موبيلي�س للكاأ�س املمتازة 
،دليل على الأهمية التي تعنيها بالريا�سة ب�سفة 

عامة    وبكرة القدم ب�سفة خا�سة.

دار ال�شيوخ باجللفة

انت�شال �شحية من داخل بئر  
اإ�سعافات الوحدة الثانوية بدار ال�سيوخ  تدخلت 
م�ساء اأم�س يف حدود ال�ساعة 17 �سا 30 د لأجــل 
بئر عمقه حوايل  داخل  متوفية  انت�سال �سحية 
05 اأمتار وقطره 03 اأمتار ، وذلك مبنطقة » عني 
دار  دائرة  �سمال  بايزيد  �سيدي  بلدية  الرو�س« 
ال�سيوخ حوايل 15 كلم. ال�سحية يبلغ من العمر 
25 �سنة متويف بعد غاب على الأنظار مدة 12 
مت   حيث   ، نف�سي  مر�س  من  يعاين  هو  و  يوما 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اىل  حتويله 

عا�سمة الولية.
اجللفة : حممد �شبع

الرم�شي بتلم�شان

الإطاحة ب�شبكتني ل�شرقة 
املوا�شي و املركبات 

باب  الأمن احل�رصي اخلارجي  متكنت عنا�رص 
الزيارة التابع لأمن دائرة الرم�سي25 كلم �سمال 
خمت�سة  ب�سبكتني الأوىل  الإطاحة  من  تلم�سان 
�رصقة  يف  خمت�سة  واأخرى  املوا�سي  �رصقة  يف 

املركبات وذلك اإثر عمليتني منف�سلتني .
حممد بن ترار

م�شابقة اأجيال للرواية اجلزائرية
تنظم اجلمعية الولئية لولية �شوق اأهرا�س »جيل اأهرا�س« بال�شراكة مع املوقع الإلكرتوين 

الثقايف »اأبوليو�س« م�شابقة وطنية اأدبية ِلرواية اجلزائرية مبنا�شبة اليوم العاملي للغة العربية 
املوافق ِلـ 18 دي�شمرب 2020. 

حمجوبة عبديل

ال�رصوط  امل�سابقة  وتت�سمن 
باللغة  العمل  يكون  )اأن  التالية: 
رواية  الأدبي  واجلن�س  العربية 
واأن  عنا�رصها  جميع  تَوفر  مع 
تكون �رصدا واأحداثها تبنى على 
للمو�سوع  بالن�سبة  اأما  ال�سببية، 
فهو مفتوح وغري حمدد بالإ�سافة 
اأن  يجب  الزمكاين  الف�ساء  اإىل 
الأعمال  وكذا  اجلزائر  يكون يف 
والتقاليد  الرتاث  اإىل  ت�سري 
على  يجب  كما  اجلزائرية، 
امل�سهدية  تت�سمن  اأن  الرواية 
لتوؤهلها  �سينمائية  وتقنيات 
�سينمائي،  فيلم  اإىل  لتحّول 

وتق�سى الن�سو�س التي بها وعظ 
واإر�ساد واملن�سورة �سابقا(.

 لالإ�سارة فاإن الن�سو�س الروائية 

الإلكرتوين  الربيد  عرب  ت�ستقبل 
واآخر  اأهرا�س  جيل  جلمعية 
اأجل ل�ستقبال الأعمال يكونيوم 

يتم  اأن  على   ،2021 جانفي   31
الروايات  قائمة  عن  الإعالن 
امل�سابقة  يف  ر�سميا  امل�ساركة 
اأبوليو�س«  »موقع  م�ستوى  على 
بعد نهاية الأجل مبا�رصة ِبـتاريخ 
الإعالن  اأما   ،2021 فيفري   1
�سيكون  النهائية   النتائج  عن 
يوم 28 فيفري 2021 على نف�س 

املوقع.
الأعمال  تقييم  جلنة  اأن  ويذكر 
»فوزية  الناقدة  من  تتكون 
»حممد  ال�ساعر  بوغنجور«، 
»اآ�سيا  الروائية  بغورة«،  ال�سديق 
بن  »قلويل  الناقد  رحاحلية«، 
بن  »عي�سى  والقا�س  �ساعد« 

حممود«.

جيل اأهرا�س  ِب�شراكة مع موقع اأبوليو�س:

درك احلرا�س 

توقيف �شارق براغ تثبيت
 ال�شكة احلديدية

متكنت الفرقة الإقليمية للدرك 
الوطني بواد ال�سمار من توقيف 
�سخ�س يقوم بالتخريب العمدي 
لأمالك الدولة العملية متت بناء 
على معلومات مفادها قيام اأحد 
الأ�سخا�س بنزع الرباغي املثبتة 
على القطع اخل�سبية التي حتكم 
التي  املعدنية،  ال�سفائح  وت�سد 
حتويل  مكينة  تثبت  بدورها 
م�ستوى  على  احلديدية،  ال�سكة 
لواد  احلديدية  ال�سكة  طريق 
الكوابل  �رصكة  مبحاذاة  ال�سمار 

الكهربائية وبال�سبط عند احلجر 
ذلك،  اإثر  على   16 الكيلومرتي 
قائد  بقيادة  دورية  ت�سكيل  مت 
الفرقة وبعد تطويق املنافذ، مت 
دلوا  يحمل  وهو  الفاعل  توقيف 
بال�ستيكيا به 105 براغ بطول 17 
اإخطار  مت  الواحد  للربغي  �سم 
اجلهات الق�سائية املخت�سة اأين 
كانت التعليمات بتقدمي امل�ستبه 

فيه فور النتهاء من التحقيق.

امل�شتحيل لي�س �شينيا

 اإنتاج رقم »خرايف« من جرعات لقاح كورونا
ال�سينية  اللقاحات  �رصكة  اأعلنت 
تعتزم  اأنها  الثنني،  اأم�س  �سينوفاك 
مل�ساعفة  جديدة  من�ساأة  ا�ستكمال 
اللقاح  اإنتاج  على  ال�سنوية  قدرتها 
نهاية  بحلول  جرعة  مليون   600 اإىل 
 500 بقيمة  ا�ستثمار  تاأمني  مع  العام، 
تطوير  جهود  لتعزيز  دولر  مليون 
ال�رصكة  وجتري  كوفيد-19  لقاح 
التجارب  من  الأخرية  املرحلة  حاليا 
يف  املر�سح  للقاحها  ال�رصيرية 
واإندوني�سيا وهي من  الربازيل وتركيا 
يف  اللقاحات  اإنتاج  جهود  رواد  بني 
عن  يقل  ل  ما  ال�سني  ولدى  ال�سني. 

5 لقاحات لكوفيد-19 مر�سحة جترى 
للتجارب  الأخرية  املراحل  عليها 
ال�رصيرية يف اأكرث من 12دولة وا�سرتت 
�رصكة »�سينو بيوفارم« للم�ستح�رصات 
يف  باملائة   15 ح�سة  الدوائية 
�سينوفاك، مقابل ا�ستثمار 500 مليون 

دولر.
ل�رصكة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
اإن  بيان  يف  ويدونغ  يني  �سينوفاك، 
بتح�سني  لل�رصكة  �ست�سمح  الأموال 
والتو�سع  اللقاحات،  مبيعات  قدرات 
تقنيات  وتطوير  اآ�سيا،  اأ�سواق  يف 
وت�رصيع  اإليها،  والو�سول  جديدة 

جهودنا للم�ساعدة يف مكافحة الوباء 
مليون   1.2 اأم�س  وو�سلت  العاملي 
التجريبي  ال�رصكة  لقاح  من  جرعة 
اإندوني�سيا، حيث يتوقع املوافقة  اإىل 

عليها لال�ستخدام قريبا.
من  معطل  لقاح  �سينوفاك  ولقاح 
من  يتم  قدمية  تقنية  وهي  جرعتني، 
خاللها قتل فريو�س حي ثم التخل�س 
يف  اللقاح  هذا  تخزين  وميكن  منه 
درجة حرارة 2 اإىل 8 درجات مئوية، 
على  العادية،  الثالجة  نطاق  �سمن 
التي  الأخرى  اللقاحات  بع�س  عك�س 

تتطلب درجات حرارة اأقل بكثري.

حادثة �شقوط الرافعة ولتقييم اخل�شائر

وزارة النقل حتقق يف ميناء بجاية 
النقل  جلنة  وزارة  اأوفدت 
للتحقيق  بجاية  ميناء  اىل  خا�سة 
الذي  احلادث  مالب�سات  يف 
م�ساء  الرافعة  �سقوط  اإىل  اأدى 
ال�ساعة  حدود  يف  ال�سبت 
دقيقة واإ�سابة  ال21.20 

�سائقها بجروح و�سفت باخلطرية 
اإىل م�سلحة  اإثرها  على  نقل   ،
مب�ست�سفى  خليل  ال�ستعجالت 

عمران ببجاية للتكفل به.
الأولية  التحقيقات  واأ�سارت  هذا 
اإىل  يعود  احلادث  �سبب  اأن 

مناورة خاطئة من اإحدى حامالت 
امليناء،الأمر  احلاويات داخل 
الذي اأدى اإىل ا�سطدام 03 بواخر 
حتقيق  دون   ، بع�سها  ما  يف 
بعدما  كبرية،وهذا  خ�سائر 
عاينتها  التي  الإ�سابات  و�سفت 

اأ�سارت  كما   ، بالطفيفة  اللجنة 
ت�سل�سليا بني  كان  ال�سطدام  اأن 
من  وكل   « �سيقما  »فيقا  ال�سفينة 
واأطلنتيك  »و«  »وول  ال�سفينتني 

نور« .
حممد بن ترار

التدخل  فرقة  اأم�س  ليلة  متكنت 
التابعة  الوعرة  الأماكن  يف  والتعرف 
ملركز املتقدم لتيكجدة �رصق ولية 
عالقني  �سابني  انقاذ  من  البويرة 
عن  تبعد  التي  تيكجدة  بحرية  يف 
ت�رصيح  وح�سب   ، ب15كم  املركز 
احلماية  مبديرية  بالإعالم  املكلف 
»يو�سف  املالزم  بالبويرة  املدنية 
تنقلت  »الو�سط«  ليومية  عبدات« 
ذات الإ�سعافات اإىل املكان امل�سمى 
ا�سطرت  اين   chalet de CAF
فرقتني  اىل  النق�سام  اإىل  الفرقة 
النجدة  �سيارات  عند  بقيت  فرقة 
على  م�سيا  ال�سري  وا�سلت  فرقة  و 
يف  12كم  حوايل  مل�سافة  الأقدام 
 50 حتى  ت�سل  بالثلوج  مك�سو  طريق 
�سفر  دون  احلرارة  درجة  مع  �سم 

ال�سحيتني  على  العثور  غاية  اىل 
على ال�ساعة منت�سف الليل و خم�س 
بالقرب وجدا يف حالة خوف  دقائق 
من  التاأكد  بعد  و  �سديد  ارهاق  و 
باإعادتهما  الفرقة  قامت  �سالمتهما 
حتى  واإيوائهما  املركز  مقر  اإىل 
طلوع النهار و ا�سطحابهما اإىل مكان 

تواجد �سيارتهما.

دواء ولي�س لقاحا

هل يح�شم »مونلوبريافري« معركة كورونا؟
يف  باحثون  اأجراها  درا�سة  اأ�سارت 
معهد العلوم الطبية احليوية بجورجيا 
يف  يحتاج  العامل  اأن  اإىل  الأمريكية، 
مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد اإىل 
م�ساعفات  خطر  من  تقلّل  عالجات 

جانب  اإىل  بالوباء  الإ�سابة 
اللقاحات، لفتني اإىل 
مر�سحا  لديهم  اأن 
ي�ساعد  اأن  ميكنه 

هذا  حتقيق  يف 
الهدف.

واأكد باحثو اجلامعة الأمريكية اأن تناول 
الفم،  طريق  عن  الفريو�سات  م�ساد 
»كوفيد-19«وقال  تف�سي  منع  ميكنه 
نتائجها  ن�رصت  التي  الدرا�سة  معّدو 
مايكروبيولوجي«  »نات�رص  جملة  يف 
العلمية، اأن الدواء امل�ساد للفريو�سات 
منع  مبقدوره  »مونلوبريافري«، 
كورونا  فريو�س  انتقال 
غ�سون  يف 
24 �ساعة 
بح�سب  و

الدكتور  الدرا�سة،  على  امل�رصف 
الفعال  العقار  فاإن  بليمرب،  ريت�سارد 
على  قادر  الإنفلونزا،  فريو�س  �سد 
كوفيد-19،  انتقال  اأو  اإطالق  وقف 
الفريو�سات  �سد  لفعاليته  نظرا 
»لحظ  بليمرب:  واأ�ساف  التنف�سية 
اإخ�ساع حيوانات م�سابة  العلماء بعد 
قلّل  اأنه  للدواء  التاجي  بالفريو�س 
وهو  الفريو�سية،  اجلزيئات  كمية  من 
فر�س  تخفي�س  بال�رصورة  يعني  ما 

انتقال العدوى«.
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اإح�شائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�شابة   573
ارتفاع اجمايل ال�شابات اىل : 88825

ت�شجيل 11 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2527

حالت ال�شفاء اجلديدة : 502
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 57648

البويرة

عمال اأوراك للدواجن 
يف اإ�شراب

موؤ�س�سة  يف  عامل   138 اإ�رصاب  اأم�س  دخل 
الأ�سنام �رصق  ببلدية  للدواجن  كرافيك  اأوراك 
تنديدا  التوايل  على  الثاين  يومه  البويرة  ولية 
لنا  ت�رصيحاتهم  يف  و�سفوه  ما  على  منهم 
بامل�ساكل املهنية والجتماعية التي يعي�سونها 
خا�سة ما تعلق بعدم ال�ستقرار ب�سبب التغيري 
امل�ستمر للمديرين يف كل مرة اإىل جانب تاأخر 
جعلهم  ما  املحدد  التاريخ  يف  رواتبهم  �سب 
املعنية  للجهات  �سوتهم  لإ�سماع  ينتف�سون 
ان�سغالتهم  لت�سوية  العاجل  التدخل  اأجل  من 
ومطالبهم على اأر�س الواقع بعيدا عن �سيا�سة 

الوعود التي �سئموا منها ح�سبهم .
اأح�شن مرزوق

اأمن �شيدي بلعبا�س 

توقيف 254 مبحوثا عنه 
اأح�ست مديرية المن الولئي ل�سيدي بلعبا�س 
توقيف  اليوم  حلد  �سبتمرب  �سهر  بداية  منذ 
العدالة  طرف  من  عنه  مبحوث  �سخ�سا   254
اأ�سلحة  بحوزتهم  �سبطت  �سخ�سا  وكذا 53 
الق�ساء وذلك  بي�ساء حمظورة مت احالتهم اىل 
درا�سة  عن  اأ�سفرت   ، �رصطة  عملية   196 اثر 
�سيارة   2339 وتنقيط  �سخ�سا   2575 حالة 
،كما  متكنت  م�سالح ااأمن �سيدي بلعبا�س من 
امل�رصوبات  من  وحدة   18055 من  اأكرث  حجز 
مع  والأنواع  الأحجام  خمتلف  من  الكحولية 
املعالج  الكيف  من  كلغ   01 من  اأكرث  �سبط 
قارورة   67 عن  ناهيك  مهلو�س  قر�س  و5938 
مت  اأ�سخا�س   108 فيها  تورط  مهلو�س  �سائل 
 69 باإيداع  اأمرت  التي  العدالة  اأمام  تقدميهم 

�سخ�سا منهم احلب�س .

البويرة

اإنقاذ �شابني علقا و�شط 
الثلوج بتيكجدة

عن عمر ناهز 51 �شنة
وفاة ال�شحفي

 جمال الدين ب�شو
الأنباء  بوكالة  ال�سحفي  الثنني  اأم�س  تويف 
اجلزائرية، جمال الدين ب�سو عن عمر ناهز 51 
�سنة بعد �رصاع طويل مع املر�س، ح�سب ما علم 
من اأقاربه الفقيد من مواليد 12 اأغ�سط�س 1969 
يف  �سهادة  على  ومتح�سل  العا�سمة  باجلزائر 
قام  كما  اجنليزية«  »تخ�س�س:  الأجنبية  اللغات 
والدولية  الوطنية  الحداث  من  العديد  بتغطية 
من�سب  يتوىل  اأن  قبل  املهني  م�سواره  طيلة 
للوكالة  الوطني  بالق�سم  التحرير  رئي�س  نائب 
املرحوم الزميل جمال الدين ب�سو ووري الرثى 
اأم�س الثنني بعد �سالة الظهر مبقربة قاريدي 
بالعا�سمة على اثر هذه الفاجعة الأليمة يتقدم 
وزير الت�سال، الناطق الر�سمي للحكومة عمار 
بلحيمر، واملدير العام لوكالة الإنباء اجلزائرية، 
وعمال  �سحفيي  كافة  وكذا  بلدي  الدين  فخر 

الوكالة باحر التعازي لأ�رصة الفقيد و اأقاربه.

م.ب

اأح�شن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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