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عبد الباقي بن زيان:
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ك�شف وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد 
الباقي بن زيان، اأم�س، اإن القطاع يتجه نحو و�شع 

ا�شرتاتيجية وطنية للبحث العلمي، تعمل على 
تثمني نتائج البحوث العلمية اإىل حلول عملية 

لالقت�شاد الوطني، يف اإطار جماعي من�شق بني 
خمتلف القطاعات.

اأكد املكلف باالإعالم واالت�شال مبكتب دولة 
اجلزائر  ملنظمة االأمن العاملية ملحاربة الف�شاد 
ان املنظمة ت�شعى اإىل تن�شيب خرباء يف االقت�شاد 
و املالية و القانون و ال�شحة يف مهامهم على اأن 
ي�رشعوا يف العمل حل�شاب منظمة االأمن العاملية 

ملكافحة الف�شاد.

ك�شفت ال�رشكة الوطنية للكهرباء والغاز يف بيان 
لها اأنها �شجلت  ما يزيد عن 14 اإلف عملية 

اعتداء و�رشقة للكهرباء خالل �شنة 2020 ، منها 
5075  حالة اعتداء على �شبكة الغاز و 8699 

حالة اعتداء على �شبكة  الكهرباء.

قال وايل والية غليزان »موالتي عطى اهلل«  اأن 
هناك بريوقراطية غري بريئة عطلت كثريا 

انطالق امل�شاريع التنموية وم�شالح املواطنني 
متوعدا بال�رشب بد من حديد كل متواطئ يف 

هذه البريوقراطية.

التي  التحقيقات  اجلديدة  ك�شفت 
بالقطب  با�رشها  قا�شي  التحقيق 
�شيدي  ملحكمة  املتخ�ش�س  اجلزائي 
للربيد  ال�شابقة  الوزير  احممد مع 
فرعون  عن  هدى  االعالم  وتكنولوجية 
االأ�شباب الكامنة  وراء  تاأخر رفع  تدفق 
االنرتنيت يف اجلزائر وهو امل�شكل الذي 

تعرفه اجلزائر اىل غاية اليوم .
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رئي�س جمل�س ال�سورى حلركة حم�س عبد القادر �سماري  يف حوار لـ"الو�سط":

�سرورة تو�سيع التحقيقات ل�سرتجاع الأموال املنهوبة
حجم االنحراف  اأظهرت  اأويحيى  ت�سريحات          •

امل�سبقة بالت�سريعيات واملحليات  •       حم�س معنية 
الدولة جلميع موؤ�س�سات  امل�سار االنتخابي  •       نرافع ال�ستكمال 

حاورته: اإميان لوا�س

على  تعليقكم  ما  •      بداية، 
تعي�سه  الذي  ال�سيا�سي  الو�سع 

البالد ؟

البالد  تعي�شه  الذي  ال�شيا�شي  الو�شع 
ناحية  من  �شواء  العام  بالو�شع  مرتبط 
الأزمة التي تعي�شها اجلزائر منذ قرابة 10 
اأ�شهر، اأو حتى من الناحية القت�شادية و 
تداعيات الوباء على الو�شع القت�شادي  ، 
املجيد  عبد  اجلمهورية  بدوره  رئي�س 
التي تعهد  بالوعود  اأن يفي  تبون  يحاول 
فيما  �شواء  النتخابية  حملته  بها  خالل 
بخ�شو�س  اأو  بالتعديل  الد�شتوري  تعلق 
فيما  ،  اأما  اجلديد  النتخابات  قانون 
تعلق  بالأحزاب  ال�شيا�شية  بع�شها يقوم 
و  خمتلفة،  م�شتويات  بن�شاطات  على 
الأخر يعي�س حالة ركود ، و هناك ترقب 
ال�شاحة  تفرزه  ملا  اجلميع  طرف  من 

ال�شيا�شية  يف الأيام القادمة .
 

التي  التعديالت  •      ماهي 
قانون االنتخابات  اإدراجها يف  يجب 

اجلديد؟

 لي�س فقط نثمن خطوة اإ�رشاك الأحزاب 
قانون  م�رشوع  مناق�شة  يف  ال�شيا�شية 
بل  الإفراج عنه  ينتظر  الذي  النتخابات 
ذلك  ، اأين  وجه  على  ن�رش  و  بها  طابنا 
رئي�س اجلمهورية  تعليمات للجنة اإعداد 
م�رشوع قانون النتخابات بتوزيع م�شودة 
ال�شيا�شية  الأحزاب  على  امل�رشوع 
للم�شاركة لإثرائها قبل �شياغتها النهائية، 
فنحن الأن نتنظر الوثيقة التي تفرج عنها 
اللجنة املكلفة باإعداد قانون النتخابات 
، و حني نطلع عليها  ف�شيكون لنا حديث 
، خا�شة فيما يتعلق بنزاهة النتخابات و 
حماية �شوت املواطن ،و يف الأداء اجليد 
لل�شلطة امل�شتقلة ملراقبة النتخابات  ، 
نتوقع اأن العديد  من املحاور يف القانون 
التعديل  لالنتخابات  �شيم�شها  اجلديد 
يف  القانون  م�رشوع  اأن  يكون  نتمنى  و   ،
م�شتوى تطلعات ال�شعب ، بدورها حركة 
تراها  التي  �شتقدم  القرتاحات  حم�س 
متكني  و  النتخابات  لنزاهة  �شامنة 
بالإدلء  �شواء  حقه  من  اأداء  املواطن 
النتخابي،  �شوته  حماية  ناحية  من  اأو 
الأوىل  بامل�شاورات والبادرة  و  نطالب 
لذلك جدية احلوار حول قانون ورزنامة 
الفاعلة  ال�شيا�شية  القوى  مع  النتخابات 
الوطنية  ال�شلطة  ت�شكيلة  ومراجعة 
ل  مل  و  النتخابات،  لتنظيم  امل�شتقلة 
ن�شل  حتى  مو�شعة  اإىل لقاءات  الذهاب 
املحلي  الو�شع  لأن  وطني  اإجماع  اإىل 
يتطلب  اأن  تكون  الدويل  و  الإقليمي  و 
ال�شيا�شي  للم�شار  حا�شنة  �شعبية  هناك 
و  اجلاد  للحوار  رافعنا  وطاملا   ، القادم 
التوافقي ، ون�شدد اأن  قانون النتخابات 
هو الذي  �شيوؤكد على املادة 7 و 8 التي 
اأن  توؤكد  التي  هي  و  الد�شتور  يف  جاءت 
 ، �شلطة  لأي  الأول  املرجع  هي  الأمة 

حوار  و  مب�شاورات  اإل  يكون  ل  هذا  و 
مو�شع ، حوار بناء و هادف و جاد ،تنتج 
عليها  يتوافق  قوانني  و  �شلوكيات  عنه 
الفاعلة  ال�شيا�شية  القوى  اجلميع مع 
الوطنية  ال�شلطة  ت�شكيلة  ومراجعة 

امل�شتقلة لتنظيم النتخابات.
 

املجيد  عبد  •      الرئي�س 
انتخابات  اإىل  الذهاب  يعتزم  تبون 
هل  م�سبقة  وت�سريعية  حملية 
حركة حم�س معنية باال�ستحقاقات 

املقبلة؟

و  باملحليات  معنية  حم�س  حركة 
حزبا  باعتبارها  امل�شبقة،  الت�رشيعية 
�شيا�شيا معنيا باأي عملية �شيا�شية و على 
حزب  نحن   ، املقبلة  النتخابات  راأ�شها 
ناحية  �شواء من  ال�شيا�شية  باحلياة  معني 
الت�رشيع اأو من ناحية الت�شيري يف خمتلف 
احلركة  اأن  الأكيد   ، الدولة  موؤ�ش�شات 
النتخابات  قانون  اإثراء  يف  �شت�شارك 
ال�شتحقاقات  يف  اأي�شا  �شت�شارك  ،و 
و  امل�شاركة  �شتكون  كيف  املقبلة  و 
التحالفات هو �شيء اأخر ، لكن ما ناكده 

اأن احلركة معنية باأي عملية �شيا�شية .

يتم  كيف  نظركم  •      يف 
حتقيق التحول الدميقراطي الفعلي 
التامة  املعايري  لتج�سيد  ال�سامن 

للحكم الرا�سد ؟
 

يبداأ  للجزائر  الواعد  امل�شتقبل  �شمان 
دون  احلقة  ال�شعبية  الإرادة  بتج�شيد 
والثقة  الأ�شكال،  من  �شكل  باأي  و�شاية 
اجلزائري،  ال�شعب  اختيارات  يف  التامة 
وعدم تكرار التجارب التي اأف�شت اإىل كل 
النتقال  فتحقيق  نعي�شها،  التي  الأزمات 
لل�شلطة  ال�شل�س  النتقال  و  الدميقراطي 
و   ، املواطن  �شوت  اإل  بحماية  يتم  ل 
احلكم  و  الرقابة  حق  له  املواطن  اأن 
بالرقابة، و لبد من  ال  الرا�شد ل يكون 
تفعيل  نظام الرقابة ، و دور  املوؤ�ش�شات 
الرقابية املختلفة التي يجب اأن تفعل  و 
،  حتى  بدوره  يقوم  اأن  يجب  املواطن 
ن�شمن اأن املال العام يجب اأن ي�شري وفق 
ما  وفق  ي�شري  امل�شوؤول  و   ، له  �رشع  ما 
ربوع  تعم يف  اأن  العدالة   ، القانون  حدده 
الوطن ، و اأكرب مظاهر احلكم الرا�شد هو 
املواطن  و حق  الفر�س  تكافوؤ  و  العدالة 
و  القانون  و  الد�شتور  له  ي�شمنه  الذي 
هذه  مظاهر  و  الت�رشيعيات  له  ت�شمنه 

احلكم الرا�شد.
 

•      كيف تقيمون اأداء الطاقم 
التي  ال�سحية  االأزمة  يف  احلكومي 

تعي�سها البالد ؟
 

تقييم اأداء الطاقم احلكومي قام به رئي�س 
العديد  تبون يف  اجلمهورية عبد املجيد 
من املرات، التي اأكد  من خاللها اأن عددا 

من اأع�شاء احلكومة كان اأداوؤهم �شلبيا، يف 
حني البع�س الأخر كان  اأداوؤهم اإيجابيا ، 
لالأ�شف العديد من القطاعات كان دورها 
و  الراهنة،  الأزمة  يف  �شعيفا  و  هزيال 
يف  للقانون  خمالفة  ممار�شات  لحظنا 
نحن  الوليات،  و  القطاعات  من  عدد 
املطالب  ا�شتكمال  م�شار  يف  نعترب  اأننا 
ال�شعبي  وبناء  احلراك  بها  جاء  التي 
املوؤ�ش�شات  لأن   ، موؤ�ش�شات  �رشعية 
احلالية  كلها تبقى عليها عالمة ا�شتفهام 
ظل  عدم  ا�شتكمال  امل�شار  يف   ،
الدولة  موؤ�ش�شات  جلميع  النتخابي 
و  الولئية  او  املحلية  �شواء  املجال�س 
الإرادة  تعك�س  حكومة  عنها  تنبثق  التي 
ال�شعبي  احلراك  مطالب  و  ال�شعبية 
عبد  اجلمهورية  ئي�س  رئي�س  و  املبارك، 
بع�س  القطاعات  اأن  اأكد  تبون  املجيد 
باأف�شل  مهامها  باأداء  تقم  مل  و  م�شلولة، 
عا�شتها  التي  ال�شحية  الأزمة  يف  طريقة 

البالد منذ قرابة 10 اأ�شهر .
 

خمرجات  اأهم  •      ماهي 
»اجلزائر  بـ  الندوة املو�سومة 

والتحديات اخلارجية؟

ال�شيا�شية  للندوة  املعترب  نثمن  النجاح 
وطنية  ومنظمات  اأحزاب  نظمتها  التي 
فاعلة ، و نوؤكد  ا�شتعداد احلركة للدعم 
املعلن  الوطني  اجلامع  للم�رشوع  الكلي 
بغر�س  اأن�شطة  من  به  يتعلق  وما  عنه 
مواجهة التحديات اخلارجية وامل�شاهمة 
وجت�شيد  الإ�شالحات  اإجناح  يف 
الوطنية  التنمية  وحتقيق  احلريات 
فيها  الوطنية  �شارك  املن�شودة، الندوة 
�شخ�شيات  �شواء  الفاعلني  من  كبري  عدد 
وطنية او اأحزاب معتدة ، و اأحزاب  قيد 
وطنية  جمعيات  و  و  نقابات  التاأ�شي�س 
بكل  التام  خاللها  تنديدهم  من  اكد   ،
الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  حماولت 
على  الدعم  الندوة  اأكدت  و  للجزائر، 
ال�شعبي  اجلماعي  للموقف  املطلق 
للتطبيع  املناه�س  للجزائر  والر�شمي 
والراف�س لكل حماولت التدخل الأجنبي 
وامل�شا�س بال�شيادة الوطنية وتهديد الأمن 
للبالد،  الدعوة  والقومي  ال�شرتاتيجي 
اإىل تفعيل الدور الديبلوما�شي  اجلزائري 

يف  ال�شحراوي  ال�شعب  حق  ي�شمن  مبا 
على  احلفاظ  و�شمان  م�شريه،  تقرير 
اجلوار  ودول  املنطقة  وا�شتقرار  اأمن 
ال�شاح،  ودول  ليبيا  اخل�شو�س  على  منها 
وم�شوؤول  وجاد  حوار �شامل  اإىل  الدعوة 
من اأجل العبور الآمن للبالد من خماطر 
العمل  تعزيز  والتحديات،  التهديدات 
الطبقات  اجلماعي بني خمتلف مكونات 
اأجل  من  املدين  واملجتمع  ال�شيا�شية 
الدعوة  للبالد،  الداخلية  اجلبهة  حت�شني 
اأجل  من  وطنية  عمل  ور�شات  فتح  اإىل 
التاأ�شي�س اإىل م�رشوع وطني جامع ي�شمو 
والنتماءات  والأحزاب  الأ�شخا�س  فوق 
كل  فوق  الوطن  م�شلحة  ويجعل 
ال�شيا�شية  والطبقة  ال�شلطة  اعتبار،دعوة 
ا�شتحقاقات  وطني    حول  توافق  اإىل 
احرتام  ي�شمن  مبا  القادمة  املرحلة 
املوؤ�ش�شات  و�رشعية  ال�شعبية  ال�شيادة 
التغيري  حتقق  قانونية  ن�شو�س  وفق 
ا�شتن�شاخ  عدم  اإىل  والتنبيه  املن�شود، 
اخليارات التي ثبت اإخفاقها، التاأكيد على 
�رشورة اإحرتام   الفردية واجلماعية وفتح 
املجال الإعالمي ورفع القيود يف طريق 
باعتبارها  واملنظمات  الأحزاب  اعتماد 
الوطنية  اللحمة  الأ�شلم يف حتقيق  النهج 
التحديات  كافة  من  الوطن  وحماية 
الدعوة  اخلارجية،  والتهديدات  الداخلية 
واجتماعي  حوار  اقت�شادي  اإىل  فتح 
و�شياغة  الختاللت  معاجلة  ي�شتهدف 
ت�شع  �شاملة  م�شتقبلية  تنموية  روؤية 
اجلزائر على طريق الإقالع القت�شادي، 
التاأكيد  على ا�شتمرار الفعاليات امل�شاركة 
يف الندوة يف التن�شيق و الت�شاور  من اأجل 

جت�شيد هذه التو�شيات
 

امل�ستعجلة  امللفات  •      ماهي 
التي تنتظر  الرئي�س ؟  

غرار  على   ، م�شتعجلة  امللفات  كل 
ما  ظل  خا�شة  يف  امللف  الأمني 
الو�شع   ، اجلزائرية  احلدود  على  يحدث 
 ، كورونا ّ جائحة  اآثار  و  القت�شادي 
يتجه  الذي  العاملي  القت�شادي  التحول 
اقت�شادية  مناذج  اإىل  و  الرقمنة  نحو 
يف  املنتوجات  حاد  تناف�س  جديدة  و 
ق�شية  يف  جديدة  األيات  و  الت�شنيع 
الو�شع الجتماعي   ، الطاقات املتجددة 

و  البطالة  ،  ملف  اهتماما  يتطلب  اأي�شا 
اأي�شا  و   ، ال�شحي  امللف  و  ال�شكن  ملف 
ملف الديبلوما�شية  يف ظل  التحالفات و 
الدولية  العالقات  التحولت  العاملية يف 
حتتاج  التي  الديبلوما�شية  العالقات  و 
ال�شاحة  يف  متواجدين  نكون  اأن  منا 
الديبلوما�شية ، و هي ملفات تتطلب  اأول 
ال�شيا�شية  الطبقة  و  الرئي�س  اهتمام 
اأن  يجب  التي  املجتمع  �رشائح  و  جميع 

تكون متهيئة لذلك .

حول  تعليقك  •      ما 
الت�سريحات االأخرية للوزير االأول 

ال�سابق اأحمد  اأويحيى؟

دعت حركة جمتمع ال�شلم   من خالل بيان 
لها  اإىل التاأمل يف الت�رشيحات اخلطرية 
واملهولة التي �شدرت عن رئي�س حكومة 
اأويحيى-  اأحمد  اإىل  اإ�شارة  �شابق-يف 
حجم  يبني  مبا  الأعمال  رجال  وبع�س 
موؤ�ش�شات  له  تعر�شت  الذي  النحراف 
الدولة و�رشورة تو�شيع التحقيقات للك�شف 
عن جميع امل�شتفيدين، ،وحذرت اأن تلك 
حالة عدم  للتكرار يف  قابلة  النحرافات 
الفعلي  الدميقراطي  التحول  يف  النجاح 
للحكم  التامة  املعايري  لتج�شيد  ال�شامن 
لإيقاف  اأول  نتجند  اأن  الرا�شد، يجب 
و  حدث  ،  ما  حقيقة  معرفة  و  النزيف 
التجند ل�شرتجاع هذه الأموال املنهوبة.

 

الإطالق  رافعتم  •      لطاملا 
�سراح معتقلي الراأي ، ماذا حتقق من 

ذلك ؟
الراأي  �شجناء  كل  �رشاح  باإطالق  نطالب 
الوطنية  ا�شتثناء، منذ فرتة املاأ�شاة  دون 
�شناعة  اإىل  ال�شجاع  والتوجه  اليوم،  اإىل 
بيئة �شيا�شية ت�شاحلية، من�شفة ومنفتحة 
من حيث حرية الإعالم واعتماد الأحزاب 
تتطلب  اأن  الدميقراطية  واجلمعيات، 
لن  و   ، املخالف  الراأي  و  الراأي  يكون 
نحن   ، التنوع  بوجود  اإل  الأمور  ت�شتقيم 
ننتظر  و  القرتاح  و  الراأي  قوة  نقدم 
ال�شلطات  قبل  من  لذلك  ي�شتجاب  اأن 

املعنية.
 

م�ستهدفة  •      اجلزائر 
يتم  كيف  نظركم  اأمنها،  يف  يف 
حتاك  التي  للتهديديات  الت�سدي 

�سد الدولة  ؟
 

نلم�س  �شيتغري،  كورونا  بعد  ما  العامل 
حتالفات كربى و تغري ملختلف التكتالت 
هناك  تكون  من  اأن  ،  لبد  العاملية 
التي   ، توافقية  طنية  و  حا�شنة  �شعبية 
و  امل�شوؤولني  بني  عنها  الثقة  تنبثق 
تنوع  اأن  اجلزائر  على  يجب  ،  و  ال�شعب 
التجارية   ، القت�شادية  �شواء  عالقتها 
نقطة  هذه  و  الأمنية  اأو   ، الديبلوما�شية 
اأن تكون �شارمة يف  جوهرية، كما عليها 
مواقفها رغم ال�شتفزازات التي �شنتوقع 

اأن تكون اأكرث يف الأيام القادمة .

رحب رئي�س جمل�س ال�سورى حلركة جمتمع ال�سلم عبد القادر �سماري يف حوار خ�س به جريدة »الو�سط« بخطوة اإ�سراك االأحزاب ال�سيا�سية يف 
مناق�سة م�سروع قانون االنتخابات الذي ينتظر االإفراج عنه قريبا، يف حني رافع من اأجل حوار جاد وم�ساورات مو�سعة حول قانون االنتخابات 

اجلديد، موؤكدا اأن حركة حم�س معنية باالنتخابات املحلية والت�سريعية امل�سبقة التي اأعلن عليها رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون.
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وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان:

ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة للبحث العلمي قريبا
.     اإدراج وظيفة البحث داخل املوؤ�س�سات االقت�سادية لتلبية احتياجات ال�سوق

ك�سف وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اأم�س، اإن القطاع يتجه نحو و�سع 
ا�سرتاتيجية وطنية للبحث العلمي، تعمل على تثمني نتائج البحوث العلمية اإىل حلول عملية لالقت�ساد 

الوطني، يف اإطار جماعي من�سق بني خمتلف القطاعات، موؤكدا يف ذات ال�سياق، اأنه �سيتم مبوجب هذا اإدراج 
وظيفة البحث داخل املوؤ�س�سات االقت�سادية، بهدف تلبية حاجيات ال�سوق.

مرمي خمي�سة

اإ�رشافه  خالل  زيان،  بن  واأو�ضح 
للم�ؤ�ض�ضات  ال�طنية  الندوة  على 
العلمي  الطابع  ذات  العم�مية 
�ضي�رشع  القطاع  اأن  والتكن�ل�جي، 
ال�طنية  الربامج  تنفيذ  يف  قريبا 

من  كال  تخ�ص  والتي  للبحث، 
و�ضحة  الطاق�ي  الغذائي،  الأمن 
من  الباحثني  مب�ضاركة  امل�اطن، 
قطاعات اأخرى وكفاءات اجلزائرية 
باملنا�ضبة،  م�ضريا  اخلارج،  يف 
بها  قامت  التي  ال�ضتثمارات  اأن 
اإىل  تهدف  العم�مية  ال�ضلطات 

ت�ضييد من�ضاآت البحث العلمي تك�ن 
وهي  الدولية،  للمعايري  مطابقة 
من  تقا�ضمها  ينبغي  التي  املراكز 
قبل الفاعلني يف القطاع القت�ضادي 

والجتماعي.
ملعاجلة  جلنة  ا�ضتحداث 
العلمي يف  البحث  عراقيل ونقائ�ص 

اأقرب الآجال
ذاته،  ال�ضياق  يف  ال�زير،  واأ�ضاف 
يحتم  البحث  اآفاق  تط�ير  اأن 
يهدف  متكامل  برنامج  اإطالق 
لبناء هياكل م�جهة ملراكز وخمابر 
معرتفا  الكفاءات،  لتجميع  البحث 
باملقابل اإن الباحثني على امل�ضت�ى 

وعراقيل  نقائ�ص  ي�اجه�ن  ال�طني 
تبعا  وهذا  ن�ضاطاتهم،  متابعة  يف 
ن�فمرب  �ضهر  نظمت  التي  للقاءات 
العديد  بت�ضجيل  �ضمحت  املا�ضي 
من العراقيل التي ي�اجهها الباحث، 
وبالتايل فاإن معاجلة هذه النقائ�ص 
التقييم  خالل  من  اإل  يك�ن  ل 

طريق  عن  يتم  الذي  امل�ضتمر، 
امل�ضاركني  كل  والت�ضاور مع  احل�ار 
�ضيتم  اأنه  منه  تاأكيد  يف  الفاعلني، 
البحث يف معاجلة هذه العراقيل يف 
تابعة  جلنة  ب��ضع  العاجل،  القريب 
هذه  معاجلة  على  ت�ضهر  للقطاع 

العراقيل يف اأقرب الآجال.

تكوين يف االأخطار املهنية  بدار البيئة تيبازة

عمال حمطات الوقود معر�سون ملواد م�سرطنة
مبحطات  ال�ضالمة  م�رشيف  و  م�ضريو   تلقى 
اخلمي�ص  تيبازة  ولية  ال�ق�د يف  و  اخلدمات 
و  ال�ضحة  جمال  يف  تك�ينية  دورة  الفارط، 
ال�ضالمة اأ�رشف عليها خبري يف حماية البيئة 
خمتلف  اأبرزت  البيئية،  التك�ينات  مبركز 
لها  يتعر�ص  التي  املخاطر  و  الأخطار 
املمار�ضات  و  ال�ق�د  حمطات  م�ضتخدم� 

التي تهدد �ضحتهم على املدى البعيد.
حممد  ب�جاليل  املهند�ص  حيث  ا�ضتعر�ص 
و  اخلاطئة  املمار�ضات  خمتلف  ر�ض�ان 
الأخطار: امليكانيكية، الكيميائية، الكهربائية، 
النف�ضية، ال�ضعاعية، البي�ل�جية، التي يتعر�ص 
خط�رة  مدى  و  ي�مي،  ب�ضكل  العمال  لها 
لل�رشطان  امل�ضببة  الغازية  و  ال�ضائلة  امل�اد 
و املهددة لالأجهزة احلي�ية يف ج�ضم العمال 
عرب  العني،  خالل  من  الدم  اىل  تنقلها  عرب 
جرح اأو م�ضامات الب�رشة عند التعرق، اأو عرب 

خطر ال�ضتن�ضاق الدوري  لل�ق�د و الغازات.
تلك  ا�ضتعال  قابلية  �رشعة  عدا   هذا 
ت�ضتهدف  حرائق  اإىل  ت�ؤدي  قد  التي  امل�اد 
املجاورة  احل�رشية  املناطق  و  املحطات 
ببلدية  حمطة  بحريق  ال�ضت�ضهاد  مت  له.  و 
اأحمر العني قبل عدة �ضه�ر الذي خلف وفاة 
كان  حلام  جرح  و  وق�د  نقل  �ضاحنة  �ضائق 
يق�م باأ�ضغال �ضيانة مل�ضت�دع قرب املحطة 
مب�ضافة 30 مرت، حيث اأرجعت اأ�ضباب احلادث 

اإىل تفاعل �رشارة التلحيم مع ال�ق�د املم�ن 
من ال�ضاحنة اإىل املحطة، اأدى اإىل غلق مثلث 

احلريق مع الأك�ضجني.
خمتلف  جمعت  التي  الدورة   خرجت 
نافطال،  �رشكة  الطاقة،  البيئة،   : الهيئات 
حمطات  وم�ضتغلي  ملالك  ال�طنية  اجلمعية 
�رشورة  اإىل  بت��ضيات  اخلدمات،  و  ال�ق�د 
هذا  يف  الفاعلني  خمتلف  بني  التن�ضيق 
ال�ضحة  و  ال�ضالمة  اجراءات  لرتقية  القطاع 
و  املحيط،  و  للبيئة  حماية  املحطات،  يف 
الثقافة  ن�رش  عرب  املهنية  الأخطار  لتقلي�ص 
م�ضتخدمي  لدى  ال�ضالمة  ح�ص  و  ال�ضحية 
تطبيق  �رشورة  اإىل  اإ�ضافة  املحطات.  هذا 
اأ�ضحاب امل�ؤ�ض�ضات و اللتزام بق�انني الدولة 
مثل  العمل،  يف  الأمن  و  ال�ضحة  يف  اخلا�ضة 
لقان�ن  املتمم  و  13  املعدل   - قان�ن 08 
ترقيتها،  و  ال�ضحة  بحماية  املتعلق   05  -85
املر�ض�م التنفيذي 02 - 427 املتعلق ب�رشوط 
تنظيم تعليم العمال و اإعالمهم و تك�ينهم يف 
ميدان ال�قاية من الأخطار املهنية، املر�ض�م 
بالق�اعد  املتعلق   08  -05 رقم  التنفيذي 
امل�اد  اأو  العنا�رش  على  املطبقة  اخلا�ضة 
العمل،  و�ضط  يف  اخلطرة  امل�ضتح�رشات  اأو 
و غريها من املرا�ضيم و الق�انني التي تر�ضم 
القطاع  لهذا  ال�ضالمة  اجراءات  معايري 
من  العديد  قبل  من  التطبيق  تنتظر  التي 

امل�ؤ�ض�ضات.  
و يف متفرقات الدورة مت مناق�ضة ق�ضية حماية 
املحيط و البيئة من قبل هذه املحطات و اىل 
خملفات  ا�ضرتجاع  جه�د  م�ضاعفة  �رشورة 
الزي�ت امل�ضتعملة و تثمينها عرب امل�ؤ�ض�ضات 
اإىل  كميتها  و�ضلت  التي  العم�مية  و  اخلا�ضة 
الطبيعة، خا�ضة عرب  80000 طن ت�رشف يف 

�ضبكات ال�رشف ال�ضحي.
 و قد �رشح ال�ضيد ب�جاليل لل��ضط اأن الهدف 
من هذه املبادرة اعطاء معارف و معل�مات 
ح�ل املخاطر يف هذه املحطات، لكن يجب 
من  تقييمية  و  حتليلية  باإجراءات  اتبعاها 
اأنه  اأ�ضاف  و  امل�ض�ؤولني،  و  امل�رشفني  قبل 
العمال  لدى  ال�ضحي  ال�عي  يف  نق�ص  ي�جد 
و م�ضتغلي حمطات ال�ق�د يجب تداركه عرب 
برامج التح�ضي�ص و التنبيه اإىل خط�رة امل�اد 
اجلانب  تفعيل  عدا  املحطات  يف  امل�ج�دة 

القان�ين حلماية الأفراد و املحيط .
اأما ال�ضيدة ليلى �ضلفي مديرة مركز التك�ينات 
البيئية بتيبازة الذي احت�ضن الدورة بال�رشاكة 
مع مديرية ال�ضناعة، ك�ضفت اأن هذا التك�ين 
التك�ينية  الربامج  من  �ضل�ضلة  �ضمن  يدخل 
ملرافقة  �ضن�ات  منذ  املركز  �ضنها  التي 
خمتلف امل�ؤ�ض�ضات للرفع من الثقافة البيئية 

وم�ض�ؤولية الأفراد اجتاه الطبيعة.
�س.زكرياء

املكلف باالإعالم مبكتب منظمة االأمن العاملية ملحاربة الف�ساد باجلزائر :

ن�سعى لتكوين خرباء يف مكافحة الف�ساد 
دولة  مبكتب  والت�ضال  بالإعالم  املكلف  اأكد 
ان  الف�ضاد  ملحاربة  العاملية  الأمن  اجلزائر  ملنظمة 
املنظمة ت�ضعى اإىل تن�ضيب خرباء يف القت�ضاد و املالية 
و القان�ن و ال�ضحة يف مهامهم على اأن ي�رشع�ا يف العمل 
حل�ضاب منظمة الأمن العاملية ملكافحة الف�ضاد و ذلك 
و  الأمنية  و  الإدارية  امل�ؤ�ض�ضات  خمتلف  مع  بالتن�ضيق 

الع�ضكرية.
 كما او�ضح املكلف بالإعالم يزيد مغني من ان رئي�ص 
قد  احلكيم  عبد  باجلزائر  لف�الة  القليمي  املكتب 
مق�ماته  تق�م  ان  ميكن  ل  ال�طني  القت�ضاد  باأن  اأكد 
وخارجيا  داخليا  الف�ضاد  اأ�ضكال  كل  علي  بالق�ضاء  ال 
لالأع�ضاء  الأ�ضا�ضية  املهام  باأن  املتحدث  نف�ص  اأفاد  و 
هي اإعداد ملفات “م�ث�ق بها و وا�ضحة” ح�ل خمتلف 
ال�طنية ملكافحة  العملية  اإطار  التي تطرح يف  الق�ضايا 
الف�ضاد، م�ؤكدا اأن اختيار الأع�ضاء قد اأخذ بعني العتبار 
من  ال�ضخ�ضي”. و  امللف  و  املهنية  املعايري  “عديد 
العاملية  الأمن  منظمة  تعمل  باجلزائر،  مكتبها  خالل 

ملكافحة الف�ضاد على تك�ين خرباء يف مكافحة الف�ضاد 
ب�ضفة  امل�ضاركة  من  ميكن  مبا  القطاعات  خمتلف  يف 
الظاهرة  ال�طنية ملكافحة هذه  ن�ضطة يف املجه�دات 

التي ت�ضكل خطرا على البالد و ال�ضعب.
من جهة ثانية  اأثنى مغني على القرارات التي اتخذها 
يتعلق  فيما  تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية،  رئي�ص 
العاملية  الأمن  منظمة  باأن  م��ضحا  الف�ضاد،  مبكافحة 
ملكافحة الف�ضاد تعمل من خالل مكتبها باجلزائر على 
اإ�رشاك املجتمع املدين يف مكافحة هذه الظاهرة التي 
تعد -ح�ضبه- “ق�ضية اجلميع”. و اأعلن يف هذا الإطار 
عن تنظيم “عما قريب” لقاء مع ممثلي املجتمع املدين 
لتعزيز  و�ضعها  يتعني  التي  الآليات  و  ال��ضائل  لدرا�ضة 

انخراط املجتمع املدين يف هذه العملية .
واأ�ضاف م�ض�ؤول العالم والت�ضال من ان هاذه املنظمة 
اب�ابها  و  املجتمع  فعاليات  لكل  رئي�ضي  �رشيك  هي 
مبادئ  احرتام  ظل  يف  والتن�ضيق  معا  للعمل  مفت�حة 

اجلمه�رية وث�ابتها ال�طنية .

جامعة  يف  الأعمال  حا�ضنة  مدير  ك�ضف 
امل�ضيلة، الدكت�ر مري اأحمد، اأم�ص، اأن جامعة 
خم�ضة  اأ�ضل  من  اأربعة  ح�ضدت  قد  امل�ضيلة 
م�ضاريع  خم�ضة  لأح�ضن  خم�ض�ضة  منا�ضب 
 ،ID TOUR ال�طنية امل�ضابقة  يف  مبتكرة، 
اأن الفائزين باملراتب  م�ضريا يف ذات ال�ضياق، 
احلا�ضنة  يف  تن�ضيبهم  �ضيتم  الأوىل  اخلم�ضة 
لتثمني  ال�طنية  ال�كالة  وبتم�يل كامل من قبل 
اأن  اإىل  التكن�ل�جية،  والتنمية  البحث  نتائج 

.STARTUPS ين�ضئ�ا م�ؤ�ض�ضاتهم النا�ضئة
واأف�ضح الدكت�ر مري اأحمد يف ت�رشيح خ�ص به 
الفائزين �ضتجرى  تن�ضيب  اأن عملية  »ال��ضط« 
القادم، و�ضي�رشف عليها كل من  الأ�ضب�ع  بحر 
مدير اجلامعة الربوفي�ض�ر بداري كمال، ومدير 
والتنمية  البحث  نتائج  لتثمني  ال�طنية  ال�كالة 
جن�ة،  من�ضي  دم��ص  التكن�ل�جية،الدكت�رة 
العلمي  للبحث  العامة  املديرية  عن  وممثل 
م�ؤ�ض�ضة  مدير  وكذا  التكن�ل�جي،  والتط�ير 
قدي�ضي  م�ضطفى  والر�ضكلة،  للبيئة  ح�ضنة 
�ضيتم  حيث  للحا�ضنة،  القت�ضادي  ال�رشيك 
بني  اتفاقيات  اإم�ضاء  التن�ضيب  هذا  مب�جب 
اجلامعة و�رشكائها مع حاملي الأفكار املبتكرة 

الفائزين يف امل�ضابقة.

كما ذكر الدكت�ر اأحمد مري، يف �ضياق مت�ضل، اأن 
ال�طنية ID TOUR لختيار  امل�ضابقة  هذه 
اأح�ضن خم�ص اأفكار مبتكرة، قد مت تنظيمها من 
قبل ال�كالة ال�طنية لتثمني نتائج البحث العلمي 
 ،ANVREDET  التكن�ل�جي والتط�ير 
العلمي  للبحث  العامة  املديرية  مع   بالتعاون 
ي�مي   ،DGRSDT التكن�ل�جي والتط�ير 
عدد  بلغ  حيث  اجلاري،  14جانفي  و   13
ي�م  غاية  اإىل  امل�ضجلة  املبتكرة  الأفكار 
خمتلف  من  فكرة  جانفي2021، 109   10
عملية  اإىل  كلها  خ�ضعت  وقد   ، ال�طن  اأنحاء 
فكرة   20 اختيار  عنها  متخ�ص  اأولية  تقييم 
بح�ض�ر  كل  النهائية،  امل�ضابقة  يف  للم�ضاركة 
اجلامعة،  مدير  كمال  بداري  من  الربوفي�ض�ر 
 ،ANVREDET  دم��ص من�ضي جن�ى مديرة
اإىل جانب خرباء م�ؤهلني �ضارك�ا لإجراء  هذا 
املناجمنت  يف  متخ�ض�ضة  تدريبية  دورات 
وطرق  الأعمال،  خمطط  واإعداد  والت�ض�يق 
عرفت  حيث  النا�ضئة،  امل�ؤ�ض�ضات  مت�يل 
امل�ضاريع  وحاملي  املدربني  بني  كبريا  جتاوبا 
كامل�ضيلة،  ال�ليات  من  العديد  يف  املبتكرة 
تلم�ضان، البليدة، العا�ضمة، اأم الب�اقي، وقامت 
مب�جبها جلنة التقييم املك�نة من �ضتة خرباء، 

النتائج  عن  بالإعالن  ال�رشية  املداولت  بعد 
وانتقاء اخلم�ص م�ضاريع املبتكرة الناجحة يف 
امل�ضابقة، اأف�ضت يف الأخري على تف�ق جامعة 
امل�ضيلة بح�ض�لها على اأربعة مراكز من جمم�ع 
خم�ضة، وهم كل من حل�او اأمال مب�رشوع مكمل 
غذائي للقرحة املعدية) بنم�ذج اأويل( وحاجي 
عن  الناجت  اللنب  مثل  ر�ضكلة  مب�رشوع  وريدة 
وليد م�ضيلي  الأجبان،  خملفات عملية �ضناعة 
اآيل ذكي مزدوج كهرباء وغاز،   مب�رشوع عداد 
باي راقد عفاف مب�رشوع �ضناعة خزانات مياه 

�ضحية من اربعة طبقات ومبادة الب�يل اثلني.
واأكد متحدثنا، يف ال�ضياق ذاته، اأن ح�ض�ل طلبة 
هذه  يف  الأوىل  املراتب  على  امل�ضيلة  جامعة 
باجلامعة،  التعليم  ج�دة  على  يدل  امل�ضابقة 
الإمكانيات  وفرت  اجلامعة  اأن  على  يدل  كما 
الطالبية،  والبح�ث  لتط�ير املهارات  الالزمة 
ال�طنية لختيار  اأن امل�ضابقة  باملنا�ضبة  لفتا 
ال�طن،  عرب  مبتكرة  اأفكار  خم�ص  اأح�ضن 
حميطها  على  اجلامعة  انفتاح  �ضمن  تدخل 
القت�ضادي والجتماعي، تطبيقا لإ�ضرتاتيجية 
اإىل  البح�ث  نتائج  تثمني  يف  ال��ضية،  ال�زارة 

حل�ل عملية لالقت�ضاد ال�طني.
 مرمي خمي�سة

مدير حا�سنة االأعمال يف جامعة امل�سيلة، الدكتور مري اأحمد لـ"الو�سط":

فزنا باأربعة من اأح�سن خم�سة م�ساريع مبتكرة
.   امل�ساريع الفائزة �ستحظى بتمويل كامل 

رئي�س جلنة ال�سياحة بالربملان من مترنا�ست يوؤكد:

ال�سياحة بديل واعد لتنويع القت�ساد وا�ستحداث  الرثوة 
ال�ضياحة  جلنة  املن�رشم وفد  ال�ضب�ع  خالل  تفقد 
ال�طني  م�اقع  ال�ضعبي  والثقافة والت�ضال  باملجل�ص 
ان�ضغالت  على  ووقف  بتمرنا�ضت  لل�ضياحة  قاعدية 

وم�ضاكل الفاعلني
وال�ضياحة  الثقافة  جلنة  رئي�ص  نادري  خل�رش  اأكد 
اإىل ولية مترنا�ضت  الزيارة امليدانية  والت�ضال خالل 
ملعاينة واقع ال�ضياحة باملنطقة وال�ضتماع لن�ضغالت 
ال�ضياحة  اأن   ، القطاع  يف  الفاعلني  خمتلف  وم�ضاكل 
ال�ضحراوية تعترب من البدائل ال�اعدة لتن�يع القت�ضاد 

ال�طني وامل�ضاهمة يف خلق الرثوة ومنا�ضب ال�ضغل.
تفقد  ال�لية،  ذات  اإىل  للزيارة  م�ا�ضلتها  اإطار  ففي 
اأول حمطة له دار الإمزاد وعاين  ال�فد الربملاين ويف 
عرب اأجنحتها حمت�يات الرتاث الثقايف والفني للمنطقة، 
واحلرفيني  للفنانني  تك�ين  من  تقدمه  ما  جانب  اإىل 

حفاظا على هذا امل�روث الثمني.
بعدها، ت�جه ال�فد نح� م�قع تاڨمرت ال�ضياحي وعاين 

الر�ض�مات الأثرية باملنطقة، كما تلقى �رشوحات ح�ل 
تط�ر تاريخ الإن�ضان عرب خمتلف احلقب الزمنية.

دار  والت�ضال  وال�ضياحة  الثقافة  جلنة  وفد  زار  كما 
للنحت  النم�ذجية  واملدر�ضة  التقليدية  ال�ضناعة 
احلرفيني  لن�ضغالت  وا�ضتمع  الكرمية،  الأحجار  على 
التقليدية  ال�ضناعة  جمال  يف  النا�ضطة  واجلمعيات 
املحلية، والتي متح�رت يف جمملها ح�ل نق�ص الدعم 

والرتويج واملعار�ص ال�طنية والدولية.
وكان يف ا�ضتقبال ال�فد م�ضطفى قري�ص، وايل ال�لية، 
ال�لئي،  ال�ضعبي  ال�ندري ما غيلي، رئي�ص املجل�ص  و 

وم�ض�ؤولني حمليني.
ويعترب قطاع ال�ضياحة من بني القطاعات املع�ل عليها 
اإنهاء  ثم  ومن  ال�طني  القت�ضاد  وافاق  واقع  لنعا�ص 
الب�ر�ضات  يف  تهاوت  التي  املحروقات  لقطاع  التبعية 

العاملية.
اأحمد باحلاج  

حمور ملتقى وطني بجامعة الوادي

 املوؤ�س�سات النا�سئة واحلا�سنات.. واقع واآفاق واإطار قانوين
تعكف اللجان املخ�لة بتنظيم امللتقى ال�طني ال12 لكلية 
خل�رش  حمه  ال�ضهيد  بجامعة  ال�ضيا�ضية،  والعل�م  احلق�ق 
ومناق�ضة  العلمية  املادة  �ضبط  اأجل  من   ، ال�ادي  ولية 
النظام القان�ين للم�ؤ�ض�ضات النا�ضئة وحا�ضنات الأعمال وما 
ت�اجهه هاته الأخرية من حتديات ومع�قات يف اإطار حتقيق 
الربوفي�ض�ر  امللتقى  مدير  وح�ضب  امل�ضتدامة،  التنمية 
فيفري   15 ي�م  �ضيك�ن  املنظم  فامللتقى  خلف،  فاروق 
وحت�ضني  العامة  ال�ضيا�ضات  مع خمربي  بال�ضرتاك  القادم، 
اخلدمة العم�مية يف اجلزائر، والتح�لت القان�نية الدولية 
فكرتي  ملناق�ضة  ياأتي  اجلزائري،  الت�رشيع  على  واأثرها 
امل�ؤ�ض�ضات النا�ضئة وحا�ضنات الأعمال لك�نها من الفكار 
الفتية يف بيئة الأعمال اجلزائرية، ال�ضاأن الذي يدفعنا ي�ضيف 
للم�ؤ�ض�ضات  القان�ين  النظام  درا�ضة  اىل  خلف  بروفي�ض�ر 
امل�ضاريع  ودعم  جت�ضيد  يف  ودورها  واحلا�ضنات  النا�ضئة 
مما يعزز التنمية امل�ضتدامة، وتقييم التجربة اجلزائرية يف 
تط�ير هاته امل�ؤ�ض�ضات، ناهيك عن ك�ن امللتقى يق�ل ذات 
املجال  يف  للبحث  واملخت�ضني  للباحثني  دع�ة  املتحدث 
اأهم  كاأحد  عامليا  لها  ينظر  متنامية  ظاهرة  ا�ضبح  لك�نه 
اأدوات تنمية وتط�ير املقاولتية وامل�ؤ�ض�ضات النا�ضئة. وعن 
النا�ضئة  “امل�ؤ�ض�ضات  ال12  ال�طني  امللتقى  حماور  اأهم 

واحلا�ضنات” الذي ومن املنتظر اأن ي�ضارك فيه لفيف من 
خرباء القان�ن والقت�ضاد والأ�ضاتذة اجلامعيني،كما �ضيك�ن 
اأن  الربوفي�ض�ر خلف  يق�ل   ، بعد  التحا�رش عن  تقنية  عرب 
اأ�ضغال امللتقى �ضتتمح�ر ح�ل عدة حماور اأهمها، النظام 
وبالتايل  الأعمال،  وحا�ضنات  النا�ضئة  للم�ؤ�ض�ضات  القان�ين 
القان�ين  واملركز  والتكييف  والهياكل  الإطار  معاجلة 
الأ�ضاليب  ح�ل  يرتكز  اخرى  وحم�ر  الإجراءات  وخمتلف 
التي  بالأجهزة  مرورا  امل�ؤ�ض�ضات  هاته  مت�يل  واإجراءات 
تعنى بتم�يلها ، اأما املح�ر الثالث فه� يتطرق اىل املع�قات 
التي تعرت�ص هاته امل�ؤ�ض�ضات، يف حني �ضيدر�ص امل�ضارك�ن 
حم�ر رابع يتمح�ر ح�ل تقييم واقع امل�ؤ�ض�ضات املعنية يف 

جمال التنمية على حد ق�ل ذات املتحدث
ال12  ال�طني  امللتقى  عن  ي�رشف  اأنه  ال�ضارة  . جتدر 
جامعة  من  ك�كبة  واحلا�ضنات”  النا�ضئة  “امل�ؤ�ض�ضات 
الربوفي�ض�ر  الكلية  عميد  غرار  على  خل�رش  حمه  ال�ضهيد 
ب�ضري  والدكت�ر  زعبي  عمار  والربوفي�ض�ر  دراجي،  املكي 
اىل  اإ�ضافة  والعلمية،  التنظيمية  اللجنتني  يف  حمم�دي 
عدد من ال�ضاتذة وامل�ؤطرين الذين ترتكز عليها الكلية يف 

خمتلف املهام العلمية والإدارية والبيداغ�جية.
عماره بن عبد اهلل

اأحمد باحلاج
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قرار  على  تعليقكم  •     ما 
لوكالء  الأولية  الرخ�ص  ت�سليم 
الإفراج  مع  ال�سيارات  ا�سترياد 

عن قائمة امل�ستفيدين منها؟

الأمور  بع�ض  تو�ضيح  يجب  اأول 
وزير  �ضيقوم  التي  الوثيقة  للمواطنني، 
ال�ضناعة لي�ضت رخ�ضة نهائية بل هي 
وثيقة قبلية ت�ضلم قبل الرخ�ضة، ودورها 

للوكيل  ت�ضمح  اأنها 
با�ضتخراج �ضجل جتاري 
يعطيه  ل  وهذا  غري،  ل 
حق ال�ضترياد ، وبالتايل 
البعد  كل  بعيدون  نحن 
وهي يف  ال�ضترياد،  عن 
نوع  ال�ضخ�ضي  اعتقادي 
التكتيكية  املراوغة  من 
لربح  الوزير  قبل  من 

هو  وا�ضح  هدف  له  فالوزير  الوقت، 
التماطل يف امللف وانتهاء �ضنة 2021 
باعتباره  لل�ضيارات،  ا�ضترياد  دون  من 
دفرت  يف  تع�ضفية  �رشوطا  و�ضع 
مهمة  فئة  واأق�ضى  ال�ضيارات،  �رشوط 
للمغرتبني  مبنعه  اجلزائريني،  من 
يف  �رشكاء  يكونوا  اأن  من  اجلزائريني 
لعتبار  اأخذ  دون  ال�ضترياد،  �رشكات 
اجلزائرية  باجلن�ضية  يتمتعون  اأنهم 
اجلزائريني، بالإ�ضافة  من  كغريهم 
جمهزة  عقارات  ملكية  �رشط  اأن  اإىل 
مع  مربع  مرت   6400 م�ضاحتها  تفوق 

العر�ض لكل وكيل  1000 مرت مربع يف 
لرخ�ضة  تر�ضحه  ملف  تقدمي  يريد 
ل  وامل�ضيبة  املركبات،  ا�ضترياد 
اأن  تتوقف عند هذا احلد بل جتربك 
تكون مالكة لذلك العقار، من ي�ضتطيع 
مما  مطروحا،  يبقى  الت�ضاوؤل  هذا 
ق�ضى للأ�ضف على طموحات ع�رشات 
على  اأحيلوا  الذين  ال�ضابقني  الوكلء 
الإفل�ض يف ال�ضنوات املا�ضية، حيث 
للعودة  يطمح  منهم  كبري  عدد  كان 
اأمام  جمددا  املجال  فتح  بعد  لل�ضوق 

ا�ضترياد املركبات، ولكن �رشط ملكية 
فعدد  هوؤلء  اآمال  على  ق�ضى  العقار 
الذين  ال�ضيارات  ومهنيي  الوكلء 
عن  يقل  امل�ضاحات  هذه  ميتلكون 
الع�رشة، مما �ضيكر�ض الحتكار، وهي 
حتى  عليها  يقدم  مل  التي  اخلطوة 
بو�ضوارب الهارب عن العدالة، يف وقت 
ومنه  للعودة،  وكيل   100 يطمح  كان 
جمددا  للحتكار  �ضيكر�ض  الدفرت 
ب�ضبب العدد القليل من الوكلء الذين 
يف  ويتحكمون  املركبات  �ضي�ضتوردون 
اجلزائرية،  ال�ضوق  يف  و�رشائها  بيعها 

منطق  �ضك  دون  �ضيفر�ضون  حيث 
مبربرات  �ضريبطونه  الذي  اأ�ضعارهم 

تتعلق بقانون العر�ض والطلب.

•     هل اأنتم مع دعوة التعجيل 
لت�سليم الرخ�ص النهائية ملبا�سرة 
متى  هذا  ومبوجب  ال�سترياد؟ 
الأوىل  الدفعة  دخول  تتوقعون 

من ال�سيارات مليناء اجلزائر؟

كي اأ�ضدقكم القول بكل �رشاحة، اأظن 
�ضنة  تكون  لن   2021 �ضنة  باأن 
الو�ضاية  لأن  ال�ضيارات،  ا�ضترياد 
ما�ضية يف ت�ضعيب الأمور وو�ضع 
اقتنعت  ولقد  تعجيزية،  عراقيل 
لأين  تامة،  قناعة  الفكرة  بهذه 
ال�ضيارات،  ا�ضترياد  خبايا  اأعرف 
وكيف ميكن و�ضع اإجراءات لربح 
الوقت اأو العك�ض، فاحلل لي�ض يف 
تقدمي رخ�ض نهائية لأن املنطق 
لأن  مبراحل،  العملية  مرور  يفر�ض 
�ضي�ضتغرق  جديدة  مركبات  و�ضول 
وقتا طويل، فبعد منح الوزير للوثيقة 
�ضيقوم  ال�ضيارات  لرخ�ض  القبلية 
حيث  جديدة  ملفات  بو�ضع  الوكلء 
تقوم اللجنة املكلفة بالتحرك ب�رشعة 
ملراقبة مدى توفر ال�رشوط املحددة 

يف الوكلء عرب الوطن، ليح�ضلوا 
نهاية  النهائي مع  على العتماد 
مار�ض،  �ضهر  بداية  فيفري 
باخلطوة  القيام  من  ليتمكنوا 
البنك  يف  التوطني  وهي  التالية 
ال�ضلعة  قيمة  تفوق  قيمة  بو�ضع 
كان  اإذا  مثل  امل�ضتوردة، 
با�ضترياد  �ضيقوم  امل�ضتورد 
مليارات   10 بقيمة  �ضيارات 

�ضيقدم 12 مليارا للبنك، ويبقى ينتظر 
بعدها  لي�ضتطيع  كاملة  يوما   30 ملدة 
تقدمي طلبيته لكي جتهز، وت�ضل فيما 
الأوىل  بالدفعة  حمملة  البواخر  بعد 
من �ضيارات، اإىل غريها من التفا�ضيل 
الأخرى التي تت�ضمن ت�رشيح املركبات 
ودخولها قاعات العر�ض وغريها، مما 
قد يوؤجل حتميا موعد دخول املركبات 
اجلديدة اإىل �ضنة 2022، هذا اإذا متت 
الأمور ب�ضل�ضة ومل تظهر اأمور جديدة 
اأخرى، لأن هذه الإجراءات �ضت�ضتغرق 

قدم  حال  يف  وحتى  طويلة،  اأ�ضهرا 
وهذا  غدا،  النهائي  العتماد  الوزير 
بالن�ضبة  وم�ضتحيل  م�ضتبعد  اأمر 
ال�ضنة  ت�ضهد  لن  حاليا،  متوفر  ملاهو 
اجلارية دخول ال�ضيارات كما كان ياأمل 
يف  ما�ضية  الو�ضاية  لأن  اجلزائريون، 
مدرو�ض  �ضيء  وكل  التماطل،  �ضيا�ضة 
ل  الوقت  لك�ضب  جهنمية  خطة  وفق 

غري.

من  متخوف  •     اجلميع 
العجالت،  نفخ  �سيناريو  تكرار 
م�ستقبلية  روؤية  غياب  ب�سبب 
ا�ست�سرافية يف التعامل مع امللف؟

لن يكون هناك ل تكرار ل�ضيناريو نفخ 
�ضيارات  ا�ضترياد  حتى  اأو  العجلت 
ال�رشوط  لأن  اجلارية،  ال�ضنة  خلل 
تعجيزية  �رشوط  اأ�ضل  املو�ضوعة 
الوكلء  من  الع�رشات  اآمال  ك�رشت 
ي�ضتحيل  فمثل  العودة،  يف  ال�ضابقني 
ن�ضاط  يف   %  30 اإدماج  ن�ضبة  حتقيق 
اأوىل،  مرحلة  يف  ال�ضيارات  �ضناعة 
النطلق  الأف�ضل  من  كان  لذلك 
ن�ضبة  لتحقيق  بكثري،  منها  اأقل  بن�ضبة 
معينة من الإدماج يف اأول خطوة، لكن 
اأن  البديهي  ومن  متخ�ض�ضا  لي�ض  هو 

يقرتف خطاأ بهذا احلجم، للأ�ضف ل 
التعامل  يف  م�ضتقبلية  روؤية  اأي  توجد 
احلاليني  امل�ضوؤولني  امللف،  لأن  مع 
دون  من  باجنازاتهم  للتباهي  ي�ضعون 
كم  والدليل  ميدانيا،  حتى  جت�ضيدها 
املتعرثة  العمومية  املوؤ�ض�ضات  عدد 
الإفل�ض  �ضفري  من  اإنقاذها  مت  التي 
�ضفر،  هي  الإجابة  التقنية؟  والبطالة 
فتح  وبعث  مت  قد  يكون  اأن  واأحتدى 

م�ضنع واحد كان مقفل ومفل�ضا.   

اخلطوة  هذه  نظركم،  •     يف 
ال�سناعة  وزير  عليها  اأقدم  التي 
�ستعمل على اإر�ساء قواعد �سناعة 
على  وتق�سي  لل�سيارات  حقيقية 
وجتعل  املوازية  ال�سوق  طغيان 
متناول  يف  املركبات  هاته  اأ�سعار 

اجلميع؟

يف  يوجد  ل  كامل،  عام  مرور  بعد 
بناءة  خطوة  اأو  اجناز  اأي  اعتقاد 
حقيقة  �ضناعة  قواعد  لإر�ضاء  تذكر 
جمرد  اإل  يعدو  ل  فالأمر  لل�ضيارات، 
مل�ض  ا�ضتغللها  يتم  براقة  �ضعارات 
غ�ضب املواطنني ل غري، فانطلق اأي 
م�ضنع ل�ضناعة ال�ضيارات يتطلب على 
الأقل �ضنتني اإىل ثلث �ضنوات فالأمر 
ما�ضية  الأمور  وبالتايل  لعبة،  لي�ض 
الأو�ضاع يف  يتم تدارك  اإن مل  للأ�ضواأ 
الوقت املنا�ضب، اأما بالن�ضبة ل�ضتقرار 
عوامل  عدة  هناك  حقيقة  الأ�ضعار 
اأ�ضعار املركبات  حتول دون انخفا�ض 
وهي  ال�ضوق،  اأزمة  انفراج  بعد  حتى 
العملت  مقابل  الدينار  قيمة  انهيار 
بالإ�ضافة  الب�ضائع،  وجمركة  الأجنبية 
ال�ضيارة،  على  اجلديدة  ال�رشيبة  اإىل 
من  البحري  النقل  اأ�ضعار  وارتفاع 
اآ�ضيا اإىل اجلزائر، والتي 
كلها ح�ضب راأيي عوامل 
اأ�ضعار  على  �ضتبقى 
جدا  مرتفعة  ال�ضيارات 

.

اإ�سافة  •     اأي 
يف  اأخرية  كلمة  اأو 

املو�سوع؟
عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  من  اأطلب 
التعديل  يف  الإ�رشاع  تبون،  املجيد 
وزير  واإقالة  املرتقب  احلكومي 
الآجال، لأنه ف�ضل  اأقرب  ال�ضناعة يف 
وتقاع�ض يف القيام مبهمته ومل يحقق 
اأي اجناز منذ توليه لزمام الأمور منذ 
اأكرث من عام، كما اأنه يقف عائقا اأمام 
الإنعا�ض  لربنامج  اجلزائر  حتقيق 
الرئي�ض،  و�ضعه  الذي  القت�ضادي 
ويعمل دون هوادة لإ�ضتغباء اجلزائريني 

واإخراجهم من عقولهم.
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الرئي�ص ال�سابق جلمعية وكالء ال�سيارات، يو�سف نبا�ص يف حوار مع "الو�سط":

�سنة 2021 لن تكون �سنة ا�سترياد ال�سيارات
2022 ل�سنة  �سيوؤجل  اجلزائر  ميناء  اإىل  الأوىل  الدفعة  •       دخول 

الوقت لربح  التكتيكية  املراوغة  من  نوع  الأولية هي  •       الرخ�ص 
له مربر  كبري ل  ظلم  من ال�سترياد  املغرتبني  اجلزائريني  •       اإق�ساء 
للن�ساط للعودة  وكيل   100 اأحالم  على  ق�سى  العقار  ملكية  •       �سرط 

امللف مع  التعامل  يف  اأي روؤية م�ستقبلية  توجد  •       ل 
املركبات اأ�سعار  انخفا�ص  دون  حتول  •       هناك عوامل 

اأكد الرئي�ص ال�سابق جلمعية وكالء ال�سيارات متعددة العالمات، يو�سف نبا�ص، 
اأم�ص، يف حوار جمعه مع جريدة »الو�سط«، باأن �سنة 2021 لن تكون �سنة ا�سترياد 

ال�سيارات، لأن الو�ساية ما�سية يف �سيا�سة التماطل وت�سعيب الأمور وو�سع عراقيل 
تعجيزية، مما �سيوؤجل ح�سبه حتميا موعد دخول الدفعة الأوىل من املركبات 

اجلديدة اإىل ميناء اجلزائر ل�سنة 2022، م�سريا باملنا�سبة اأنه باعتباره ملما بخبايا 
هذا املجال، يعتقد اأن كل �سيء مدرو�ص وفق خطة جهنمية لك�سب الوقت ل غري.

لن يكون هناك ل تكرار ل�سيناريو نفخ 
العجالت اأو حتى ا�سترياد �سيارات خالل 
ال�سنة اجلارية، لأن ال�سروط املو�سوعة 

اأ�سال �سروط تعجيزية ك�سرت اآمال 
الع�سرات من الوكالء ال�سابقني يف العودة

بعد مرور عام كامل، ل يوجد يف اعتقاد 
اأي اجناز اأو خطوة بناءة تذكر لإر�ساء 

قواعد �سناعة حقيقة لل�سيارات، فالأمر 
ل يعدو اإل جمرد �سعارات براقة يتم 

ا�ستغاللها مل�ص غ�سب املواطنني ل غري
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ن�صطت اأم�س وايل تيبازة ندوة �صحفية 
حول  امل�صتجدات  اآخر  اإىل  تطرقت 
م�رشوع  اجناز  انطالق  اإجراءات 
احلمدانية ب�رش�صال ، والتدابري املتخذة 
يف عملية التلقيح �صد وباء الكوفيد 19.

ال�صحة  مديرية  م�صالح  �صت�رشع  حيث 
للقيام مبرحلة اأوىل يف التلقيح �صت�صمل 
تلقيح  مركز   36 عرب  مواطن  األف   48

حتت اإ�رشاف 298 م�صتخدما طبيا.
للجنة  العملية  هذه  الأولوية يف  �صتكون 
الأ�صخا�س  الطبية،  الطواقم  و  العلمية 

وبع�س  �صنة،   65 من  اأكرث  امل�صنني 
الف   20 عددها  ي�صل  الذي  ال�صالك 
فرد. و �رشحت انه �صيتم احرتام معايري 
باملراكز  يف  اللقاحات  هذه  حفظ 
املنت�رشة عرب 28 بلدية، و قد نا�صدت 
املوجهة  الفئة  احرتام  املواطنني 
لأي  تفاديا  الدفعة  هذه  يف  اللقاح  لها 

اإ�صطرابات يف املراكز.
اإجناز  م�رشوع  بخ�صو�س  اأما 
اأن  ويناز  ك�صفت  فقد  احلمدانية، 
اآفاق  اأ�صغال الإجناز �صتبداأ يف  انطالق 

 2600 اأفريل  مب�صاحة  تفوق  �صهر 
من�صب  الف   150 �صيوفر  الذي  هكتار 
اإىل  متتد  مراحل  عرب  و  �صينجز  عمل 

7 �صنوات.
املنطقة  �صكان  تعوي�س  �صيتم  كما 
املاأهولة داخل امل�رشوع ب�صكنات لئقة 
دينار  مليار  تقدر ب 13.8  ،و مبيزانية 

لت�صهيل وترية اإجناز امل�رشوع.
و ردا على الو�صط حول اجلانب البيئي 
�صاحل  على  امل�رشوع  اإجناز  اآثار  ،و 
اأنه  الواىل  اأكدت  تيبازة،  ولية  اإقليم 

و  الناحية  البيئية  من  الت�صديد  �صيتم 
اأي�صا ،و  اعتربت كل اجلوانب  الثقافية 
اأخذت بعني العتبار يف درا�صات اإجناز 
الدرا�صات،  مكاتب  قبل  من  امل�رشوع 
ملعاجلة  خا�صة  حمطة  �صتكون  واأنه 
املخلفات داخل امليناء، و �صيتم حتويل 
مياه  داخل  وجدوا  تاريخي  مدفع   23

امليناء من قبل اجلهات املخت�صة.
خطوط  من  �صبكة  اإجناز  اىل  اإ�صافة 
لل�صكة احلديدية و الطرق بالتوازي مع 

اأ�صغال امل�رشوع.

�أمني بن لزرق

بالأ�رشة  جمعته  �صحفية  ندوة  ويف 
الإعالمية املحلية، ك�صف وايل غليزان 
عن جام غ�صبه من بع�س املت�صببني يف 
عرقلة م�صالح املواطنني ممن يتفننون 
يف فر�س بريوقراطية غري بريئة التي 
م�صاريع  بعث  يف  �صلبي  وقع  لها  كان 
تنموية هامة وتاخري وترية الإجناز يف 
غالب الحيان وبدا الوايل جد �صارم يف 
حديثه من خالل توعده اي كان يت�صبب 
يف هذه البريوقراطية بفر�س اإجراءات 
عقابية اإن اقت�صى الأمر للتخل�س منها 
وبعث  بالولية  التنمية  وحتريك عجلة 
امل�صاريع الإ�صتثمارية ومل يخف الويل 
يف  الكفاءات  بغياب  اإقراره  اهلل  عطى 
تتطلب  التي  الإدارية  املنا�صب  بع�س 
ما  وهو  لإدارتها  عاىية  وكفاءة  خربة 
اأثر كثريا على �صريورة بع�س امل�صالح 
م�صاريع  اإجناز  وترية  وعرقل  الهامة 

تنموية هامة.
الأمور  كل  مبتابعة  الوايل  ووعد 
تخرج  حتى  التعامل  يف  وال�رشامة 
اأثر  الذي  احلايل  الو�صع  من  الولية 
اأجل  من  التنموي  اجلانب  على  كثريا 
وحت�صينها  املواطنني  حياة  تطوير 
للولية  العام  الوجه  وتغيري  لالأف�صل 
خلا�صة  كبريا  تدهورا  ي�صهد  الذي 

و  التحتية  البنية  و  البيئي  اجلانب  من 
املظهر العام اجلمايل للولية. 

�كت�شاف جتاوز�ت خطرية يف 
�لقو�ئم  !«

»مولتي  غليزان،  ولية  وايل  ك�صف 
عطى اهلل«  اأن م�صاحله ا�صطرت لتاأخري 
ن�رش قوائم ال�صكنات الجتماعية ب�صبب 
اكت�صاف بع�س التجاوزات اخلطرية  يف 
عملية اعداد القوائم ال�صكنية يف عدة 

دوائر بالولية.

ال�صحفية  ندوته  خالل  الوايل  وقال 
الولية:   مبقر  اخلمي�س  �صبيحة 
قواىم  ن�رش  تاخر  »بخ�صو�س 
منها  البلديات  من  بعديد  ال�صكنات 
ومازونة  وغليزان  اأرهيو  وادي 
اأمور خطرية ولو مت ن�رشها  اكت�صفنا 
يحمد عقباه«واأ�صاف  ل  ما  ل حدث 
الوايل:« لقد اأمرت  م�صاحلي بتطهري 
ال�صهرين  هذين  خالل  القوائم  هذه 
عملية  على  الآن  حلد  جاري  والعمل 
قوائم   بالذكر  واأخ�س  التطهري 
وغليزان  املطمر  مندا�س،  بلديات 

اللجان  اأن عمل  غليزان  وايل  واإعترب 
حاليا جتاوزها الزمن من خالل تغري 
�صواء  املواطنني  من  الكثري  و�صعية  
حيث  من  الجتماعية  و�صعيتهم 
املعي�صية  الو�صعية  او  املداخيل 
اأكد  ال�صياق  نف�س  ويف  اأوال�صكنية 
قائمتني  ا�صتالم  مت  اأنه  غليزان  وايل 
م�صتوى  على  الآن   هي  �صكنيتني  
ديوان الولية وتتعلق ببلديتي املطمر 

واحلمادنة.
وبخ�صو�س الربنامج ال�صكني  القادم 
الوايل  ك�صف  الإجناز،  قيد  هو  الذي 
اأن الولية  ب�صدد اجناز 2612 وحدة 
�صتكون جاهزة  قبل نهاية  �صنة 2021 
بغليزان   400 بينها  وحدة   500 عدا 
و100 بوادي اأرهيو والتي �صيتم نهاية 

ال�صغال بها اإىل غاية �صنة 2022.
  « اهلل  عطى  »مولتي  الوايل  وتطرق 
الي  والعراقيل  امل�صاكل  بع�س  اإىل 
تعرت�س عملية التوزيع املتعقلة بربط 
هذه ال�صكنات  بالغاز والكهرباء واملاء، 
تعليمات  ويعطي  يتدخل  وهي جعلته 
الآجال حتى  بها يف  بالتمفل  �صارمة 
هذه  توزيع  من  م�صاحله  تتمكن 
احل�ص�س ال�صكنية على اأ�صحابها دون 
اأي نق�س  او خلل من �صاأنه ان يوؤثر 
على منط معي�صة املواطن امل�صتفيد 

من هذه ال�صكنات.

قال و�يل والية غليز�ن »موالتي عطى �هلل«  �أن هناك بريوقر�طية غري بريئة عطلت 
كثري� �نطالق �مل�شاريع �لتنموية وم�شالح �ملو�طنني متوعد� بال�شرب بد من حديد كل 

متو�طئ يف هذه �لبريوقر�طية.

5075 حالة �عتد�ء على �شبكة �لغاز و8699 
حالة �عتد�ء على �لكهرباء

�سونلغاز حتيل  5586 ملفا 
على العدالة 

بخ�شو�ص ق�شية موؤ�ش�شة بن عمر �لتي متلك 
��شهما فيها با�شم زوجها 

التحقيق مع الوزيرة متازيرت  

للكهرباء  الوطنية  ال�رشكة   ك�صفت 
�صجلت  ما  اأنها  لها  بيان  يف  والغاز 
اعتداء  عملية  اإلف   14 عن  يزيد 
و�رشقة للكهرباء خالل �صنة 2020 ، 
على �صبكة  اعتداء  5075  حالة  منها 
على  اعتداء  حالة   8699 الغاز و 
عن ت�صجيل  ناهيك  �صبكة  الكهرباء 
بجانب  حفر  حالة   588 و  األف 
ال�صبكات ل�رشقة الكوابل الأمر الذي 
املقدمة  اخلدمات  تعطيل  اإىل  اأدى 
عرب  التنقالت  فيها  مبا  للمواطن 
م�س  وقد  احلديدية  ال�صكة  خطوط 
مواطـن  األف   82 من  ال�رشر اأكرث 

جراء هذه العتداءات .
ال�رشكة  �صجلت  وقد  هذا 

على  ملفا   5586 اإحالة 
احلد  العدالة  خا�صة  بعدما  و�صل 
اإىل ت�رشر املرافق الكربى ، حيث مت 
�صري  توقيت  يف  ا�صطرابات  ت�صجيل 
التخريب  اأعمال  جراء  القطارات 
الكابالت  طالت  التي  وال�رشقة 
الكهربائية ، حيث مت ت�صجيل ال�صنة 
ناهيك  �رشقة،  عملية   233 املا�صية 
موؤ�ص�صات  عن  الكهرباء  قطع  عن 
ما�صة  حاجة  يف  ح�صا�صة واأخرى 
م�صت�صفيات  ومنها   ، الكهرباء  اإىل 
كبرية  خ�صائر  تكبدت  التي  وم�صانع 
الكوابل  وقطع  �رشقة  جراء  من 

الكهرباء.
 حممد بن تر�ر.

اجلزائي  القطب  حتقيقات  ك�صفت 
احممد  �صيدي  ملحكمة  املتخ�ص�س 
تورط  وزيرة ال�صناعة ال�صابقة جملة 
عمر  بن  عمر  ق�صية  يف  متازيرت 
كونها ذات عالقة قرابة و عائلية مع 
�رشيك  فى  كما  اأنها  عمر  بن  عمر 
ا�صهما  ومتلك  عمر  بن  كاب  جممع 
انها  تبني  كما  زوجها،  هامة  با�صم 
للم�صنع  م�صبوهة  �صفقات  منحت 
جممع  ا�صتفاد  كما  م�صبوهة  بطرق 
بن عمر من دعم وزارة ال�صناعة التي 
 ، متازيرت  جميلة  راأ�صها  على  كانت 
جممع  ملف  اىل  ي�صاف  امللف  هذا 
قا�صي  اليها  ا�صتمع  حيث   ، الريا�س 
العامة  املديرة  ب�صفتها  التحقيق 
حيث  »قور�صو«  الريا�س  ملجمع 
وجهت لها تهم  حتويل اأموال عمومية 
مت  ،حيث  حق  وجهة  دون  وم�صاريع 
هامة  من  مالية  اغلفة  تخ�صي�س 

الأمريكي  والفرنك  الدولر 
ال�صوي�رشي  ، والأورو من اأجل اجناز 
احلديثة  بالراكة  املخابز  م�رشوع 
التجارب  نقل  اطار  يف  اأجانب  مع 
اإل   ، املوؤ�ص�صة  لتطوير  التكنولوجيا 
اأن  جميلة متازيرت  ب�صفتها املديرة 
اإىل  الن�صاط  بتغيري  العامة  قامت 
م�صتقاته  و  باحلبوب  يتعلق  م�رشوع 
هذا  الإدارة،  جمل�س  ا�صت�صارة  دون 
ومت املبالغة يف قيمة امل�رشوع الذي 
املنجزة  اخلربة  ح�صب  قيمته  بلغت 
مبالغ مالية �صخمة بالفرنك �صوي�رشي 
الأمر   ، الدولر المريكي  و  الأورو  و 
يوجه  التحقيق  قا�صي  جعل  الذي 
عمومية و  اأموال  بتبديد  التهام  لها 
للخزينة  معتربة  خ�صائر  الت�صبب 
اإبرام  خالل  من  ذلك  و  العمومية 
�صفقات م�صبوهة وخمالفة للت�رشيع .
حممد بن تر�ر

لبيبة ويناز و�يل تيبازة

ميناء �سر�سال �سيوفر 150 الف من�سب عمل
.     توفري 36 مركز� لتلقي لقاح �لكوفيد 19.

و�يل غليز�ن يف ندوة �شحفية: 

هناك بريوقراطية غري بريئة عطلت م�سالح املواطنني 

يعي�س 13 طالبا جزائريا حالة  مزرية 
حممد  مبطار  اأم�س  اأول  منذ 
خلفية  على  البي�صاء  بالدار  اخلام�س 
الدار  كندا  نحو  ترحيلهم من 
اجلزائر  نحو  مطار  البي�صاء ومنها 
الرحلة انقطعت  اإل �صبل   ، الدويل 

على  م�صتوى الدار البي�صاء.
الطلبة  يف  اأحد  واأ�صار  هذا 
ترحيلهم  مت  اأنه  ات�صال بالو�صط 
اأين  املغرب  ـ  اإىل  كندا  من 
تاأكيد  ورغم  علقوا  هناك  حيث 
للتنقل  تذاكر  عن  اقتناء  ال�صلطات 
اإل   ، اجلزائر  نحو  البي�صاء  الدار  من 

 ، م�صوؤوليته  من  متل�س  اجلميع  اأن 
يتم  مل  اأنه  ت�صري  اجلوية  فاخلطوط 
م�صتوى  على  لهم  تذاكر  اأي  اقتناء 
مدة  ما  منذ  املتوقفة  رحالتها 
حني  يف   ، واجلزائر  املغرب  بني 
هي  املغربية  امللكية  اخلطوط  اأن 
القرار ليبقوا  نف�س  توؤكد  الأخرى 
يعانون  املطار  و�صط  تائهني 
لهم  تقدم  مل  حيث   ، اجلوع  والربد 
مع  يومية  �صغرية  �صندويت�صات  �صوى 
بطانية  اإىل  بالإ�صافة   ، ماء  قنينة 

خفيفة  .
حممد بن تر�ر

مت ترحيلهم من كند� 

13 طالبا جزائريا عالقا مبطار 
حممد اخلام�س باملغرب

مت عقد �شفقة  مع جممع هو�وي و �شركة »zte« �ل�شينية 

التحقيق  مع هدى فرعون حول  تاأخر تدفق  الأنرتنيت 
التي  التحقيقات  اجلديدة  ك�صفت 
بالقطب  با�رشها قا�صي التحقيق 
�صيدي  ملحكمة  املتخ�ص�س  اجلزائي 
للربيد  ال�صابقة  الوزير  احممد مع 
فرعون  عن  هدى  العالم  وتكنولوجية 
الأ�صباب الكامنة  وراء  تاأخر رفع  تدفق 
النرتنيت يف اجلزائر وهو امل�صكل الذي 

تعرفه اجلزائر اىل غاية اليوم .
من  مقرب  م�صدر  وح�صب  هذا 

�صفقتني  اىل  يعود  ال�صبب  فاأن  التحقيق 
و  هواوي  جممع  مع  متت  م�صبوهتني 
ع�رشنة  اأجل  من  �رشكة zte ال�صينية 
تدفق  ل�صبكة  الوطنية  ال�صرتاتيجة 
هام  م�رشوع  �صمن  لالنرتنت  جدا  عال 
 73 ب  الإجمالية  املالية  قيمته  قدرت 
من  كان  اأمريكي  والذي  دولر  مليون 
املنازل  من  باملائة   85 ربط  املفرو�س 
باملائة منها   50 ، �صنة 2015  بداية  قبل 

عرب ال�صبكات ال�صلكية و الال�صلكية ذات 
الف   250 تزويد  جانب  اإىل  عالية  جودة 
م�صتخدم بتكنولوجيات الألياف الب�رشية 
مليون  م�رشوع  اإجناز  من  خالل  وذلك 
توقف  امل�رشوع  اأن  اإل   ، جديد  خط 
التحقيقات  اأ�صارت  حيث   ، بدايته  يف 
الق�صائية املعتمدة على  خربة خمت�صني 
 19 اجنز  هواوي  جممع  اأن  امليدان  يف 
حني  يف  امل�رشوع  من  فقط  باملائة 

�رشكة zte ال�صينية  اأ�صغال  تتجاوز  مل 
العملية  اأخر  ما  باملائة  وهو   11 ال 
 ، كاملة  املبالغ  �رشفت  حني  يف 
ملفات  اي�صا  التحقيقات  كما  �صت�صمل 
احلدود  ق�صية  مراقبة  تخ�س  جديدة 
بالألياف الب�رشية ، وخمادع حرية ، وهي 
اإىل ملفات الخوة  التي  ت�صاف  امللفات 
هدى  اأجلها  تتابع  من  كونيناف التي 

فرعون  .

�إثر مقتل 5 �أ�شخا�ص جر�ء �نفجار لغم يف تب�شة

تون�س تعرب عن ت�سامنها مع اجلزائر 
اأعربت تون�س، عن ت�صامنها املطلق 
مع اجلزائر  يف حربها �صد الإرهاب 
اإثر انفجار لغم اأم�س يف اإحدى بلديات 
حلدودها  املتاخمة  »تب�صة«   ولية 

واأ�صفر عن مقتل 5 اأ�صخا�س.
اأ�صدرته وزارة  بيان  وفق  ذلك  جاء 
والهجرة  اخلارجية  ال�صوؤون 
اإن  البيان،  باخلارج وقال  والتون�صيني 

وقوفها  على  التاأكيد  »جتدد  تون�س 
املطلق والالم�رشوط مع اجلزائر يف 
حربها �صد الإرهاب وكل املحاولت 
اليائ�صة التي ت�صتهدف اأمن وا�صتقرار 
ال�صقيق«وقّدمت  ال�صعب اجلزائري 
تعازيها  البيان،  وفق  تون�س، 
ال�صفاء  متمنية  ال�صحايا  لأهايل 
اأ�صخا�س   5 وقتل  للجرحى  العاجل 

اخلمي�س،  يوم  اآخرون   3 واأ�صيب 
يف  مدنية  مبركبة  لغم  انفجار  يف 
مع  احلدودية  تب�صة اجلزائرية  ولية 

تون�س.
 ، الدفاع   وزارة  بيان  وبح�صب 
عند  وقع  الإرهابي  احلادث  فاإن 
متنها  على  كان  مركبة  مرور 
تقدمي  دون  باملنطقة،  ال�صحايا 

زرعت  التي  اجلهة  حول  تفا�صيل 
احلدودية  املناطق  وت�صهد  اللغم  
�صنوات  منذ  بني اجلزائر وتون�س 
اإرهابية  ملجموعات  ن�صاطا  طويلة 
»القاعدة«  تنظيم  على  حم�صوبة 
الأمن  قوى  وتقوم  املغرب  بالد  يف 
هذه  ملواجهة  بالتن�صيق  البلدين  يف 

املجموعات الإرهابية.

حممد بن تر�ر

�ص.زكرياء
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لوالية  الر�سمية  ال�سفحة  اأكدت   
التوا�سل  مبواقع  مترنا�ست 
ال�سلطات  اأن   ، االجتماعي 
الوايل  راأ�سها  على  و  العمومية 
للجميع  خا�سا  اهتماما  يويل 
املناطق النائية على م�ستوى والية 

مترنا�ست .
رئي�س  توجيهات   ح�سب  هذا  و 
ما  و�سعية  لتح�سني  اجلمهورية 
و   ، الظل  مبناطق  حاليا  يعرف 
ملنطقة  خ�س�س  االإطار  هذا  يف 
جمموعة  بتمرنا�ست  ابدينيزي 
التح�سني  اإطار  يف  امل�ساريع  من 

القطاعات  �سملت  امل�ستعجل 
الرتبية  قطاع  غرار  على  التالية  
للتدري�س  قاعة  اجناز  خالل  من 
) امل�رشوع مكتمل ، اإجناز ق�سمني 
للتدري�س و العملية يف طور توتيد 
اال�سغال، وكذا اإجناز �سكن وظيفي 
 95 امل�رشوع  اجناز  ن�سبة  حيث 

باملائة .
اأما بخ�سو�س قطاع الكهرباء،حيث 
مت ربط قرية ابدينيزي بالكهرباء 
 ، مكتمل  امل�رشوع  و  الريفية 
الواح  تركيب  و  القتناء  اإ�سافة 
مدر�سة  الق�سام  ال�سم�سية  الطاقة 

طور  يف  والعملية   ابدينيزي 
مت  الري  وبقطاع   ، االنطالق 
القرية  مب�سخة مياه  تزويد هاته 

و امل�رشوع مكتمل.
من  ال�سحة  قطاع  ا�ستفاد  كما 
عملية تو�سيع و تهيئة قاعة العالج 
امل�رشوع  اأن   حيث  ابدينيزي، 
املالية  ال�سنة  انتظار  يف  مكتمل، 
اجلديدة حتى يتم برجمة م�ساريع 
�ساكنة  ظروف  لتح�سني  اأخرى 

قرية ابدينيزي .
مترنا�ست  والية  م�سالح  واأ�سافت 
االعتبار  بعني  االأخذ  مت  اأنه 

ح�سب  و  ال�رشورية  االحتياجات 
اأمر  كما   ، القرية  ل�سكان  االأولوية 
مبتابعة  قري�س  م�سطفى  الوايل 
كل امل�ساريع اال�ستثمارية املحلية 
اإطار  يف  ال�سغرية  ،و  الكبرية 
اجلديدة  االقت�سادية  املقاربة 

للدولة اجلزائرية . 
م�سطفى  الوايل  تعهد   عليه  و 
قري�س مبتابعة كل �ساردة و واردة 
تعهد  كما  املعزولة  املناطق  يف 
بربجمة زيارات لكل هاته املناطق 
يف قادم االأيام و بربنامج م�سبوط 

و حمدد .

مدير  �سليم  زاوي  بن  تراأ�س 
لوالية  الفالحية  امل�سالح 
املديرية  مبقر  تامنغ�ست، 
�سم  تنظيمي  تن�سيقي  اجتماع 
اإطارات القطاع حيت كان فحوى 
اللقاء االطالع على ورق الطريق 
الفالحة  وزارة  اأعدتها  التي 
والتنمية الريفية و كيفية تطبيق 

ماحتتويه يف امليدان. 
وكان احل�سور ممثال يف املدير 
الفالحية  للم�سالح  املنتدب 
�سالح  عني  االإدارية  باملقاطعة 
للم�سالح  املنتدب  ،املدير 
االإدارية  باملقاطعة  الفالحية 
عني قزام ، اإ�سافة ملدير ديوان 
و   ، الفالحية  لالأرا�سي  الوطني 
الريفية  التهيئة  م�سلحة  رئي�س 
ممثل  االإ�ستثمار،وكذا  وترقية 
بوالية  الغابات  حمافظة  
الوالئي  ،املفت�س  مترنا�ست 
م�سلحة  ،رئي�سة  للبيطرة 
ال�سحة النباتية ، رئي�س م�سلحة 
التقني  الدعم  و  االإنتاج  تنظيم 
لدى  الزراعة  يف  واخلبري   ،

وترقية  الريفية  الهيئة  م�سلحة 
ال�سحة  االإ�ستثمار،ومفت�س 
املكلف  املهند�س  و   ، النباتية 
مع  االإح�ساء  مكتب  بت�سيري 
االإر�ساد  مكتب  بت�سيري  املكلف 
االإجتماع  �سم  كما  والتكوين 
عدد من االإطارات من املديرية 
ومن  املندوبيات  بع�س  من  و 
اإليها  تطرق  التي  النقاط  اهم 
العام  االإح�ساء  ،هي   احل�سور 
 ، الفالحي  الدعم   ، للفالحة 
والتكوين  الفالحي  االر�ساد 
 ، الفالحي  العقار  ت�سوية   ،
عمل  خطة  عن  البحث  مع 
اإي�سال  اأجل  من  م�ستعجلة 
الكهرباء الفالحية للمحيطات و 
،ال�سحة  النخيل  واحات  تطوير 
 ، النباتات  وحماية  النباتية 
و�سبط برنامج حلمالت التلقيح 
املتنقلة  االمرا�س  و  للموا�سي 
االإ�ستثمار  مناق�سة   مت  كما   ،
االأرا�سي  ا�سرتجاع  ،و  الفالحي 
املوزعة التي مل يتم ا�ستغاللها.
�أحمد باحلاج 

ال�رشطة  قوات  جهود  اإطار  يف 
اإىل  الرامية  ورقلة  والية  باأمن 
و�سالمة  اأمن  على  احلفاظ 
املواطنني وممتلكاتهم والت�سدي 
فقد  االإجرام،  اأ�سكال  لكافة 
العمومي  االأمن  عاجلت م�سالح 
ال�سنة  دي�سمرب يف  �سهر  خالل 

املن�رشمة عديد الق�سايا .
اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�سال 
اأمن  العامة مبديرية  والعالقات 
حت�سلت  قد  كانت  ورقلة  والية 
يومية »الو�سط »على ن�سخة منه 
التواجد  �سمان  اإطار  اأنه   يف 
والطرقات  املنافذ  االأمني عرب 
املدينة مت  تاأمني  اأجل  من 
بـ: 8320 دورية راجلة  القيام 
خاللها  من  مت   ، متنقلة  و 
حيث  مراقبة 91856 �سيارة، 
ت�سجيل 1183 خمالفة  مت 
اإقليم االخت�سا�س   مرورية عرب 
كما  مرورية،   منها 99 جنحة 
�سياقة  �سحب 1040 رخ�سة  مت 

ملدة 03 و 06 اأ�سهر.
اأنه  البيان  نف�س  اأ�ساف  و 
بالرغم من اجلهود املبذولة من 
لالأمن  الوالية  امل�سلحة  طرف 

العمومي ، ق�سد حماية ال�سواق 
املرور  حوادث  من  الراجلني  و 
ال�سارم  التطبيق  خالل  من 
للقوانني التي تنظم حركة ال�سري 
اإال اأن م�سالح االأمن  �سجلت يف 
جمال حوادث املرور 29 حادث 
مرور نتج عنه 32 جريحا و قتيل 

واحد.    
و�سعت  فقد  ثانية  جهة  من 
م�سالح �رشطة العمران وحماية 
من  اأمنيا  وقائيا  برناجما  البيئة 
املخالفات  على  الوقوف  اأجل 
املرتكبة يف جماالت التخ�س�س، 
ت�سجيل 24 خمالفة  مت  اأين 
اأما   ، رخ�سة  دون  بالبناء  تتعلق 
بخ�سو�س التجارة غري ال�رشعية  
فاإنه مت ت�سجيل 25 خمالفة بهذا 

املجال.
ال�رشطة  م�سالح  تقوم  كما 
والبيئة  العمران  يف  املخت�سة 
اإجراءات قانونية  يف  اإتخاذ  اإىل 
التعليمات  لهذه  املخالفني  حق 
املواطن  �سالح  ت�سب يف  والتي 
و�سحته  �سالمته  على  وحتافظ 

يف كل  االأحوال .
�أحمد باحلاج 

جت�سيد� لتعليمات رئي�س �جلمهورية للتكفل مبناطق �لظل 

مدير �لفالحة بتمرن��ست 

�أمن والية ورقلة 

قرية ابدينيزي بتمرنا�شت حتول لور�شة مفتوحة 

اجتماع لالطالع على ورقة 
طريق القطاع

�شحب 1040 رخ�شة �شياقة 
خالل دي�شمرب 2020

.    معاجلة 49  خمالفة يف جمال �لبناء و�لتجارة 

ملفات �ل�سغل و�ل�سكن و�لعقار ما تز�ل تر�وح مكانها

التقارير املغلوطة وراء تعفن الأو�شاع يف ورقلة
بعد عودة �حلر�ك �الجتماعي �إىل �ل�سارع �ملحلي يف ورقلة ، يطرح متابعون �لكثري 

من �الأ�سئلة �ملتعلقة بو�قع �حلال على �أكرث من �سعيد ال�سيما يف ملفات �ل�سكن و�ل�سغل 
و�لعقار،وهي �مللفات �لتي �سلت تر�كماتها تر�وح مكانها ب�سبب » �لتقارير �ملغلوطة »  �لتي 

ترفع للجهات �لو�سية ، �الأمر �لذي �نعك�س �سلبا على �لتنمية �ملحلية .
�أحمد باحلاج 

جديد  من  البطالني  حراك  عاد 
خرج  حيث   ، ال�سغل  ملف  اإىل 
املئات من طالبي العمل يف ورقلة 
، لل�سارع ونظموا وقفة احتجاجية 
التذكاري  الن�سب  عند  حا�سدة 
وردة الرمال بو�سط املدينة ، من 
اأجل اإي�سال ر�سالة قوية لل�سلطات 
بالتدخل  ملطالبتها  املركزية 
اليد  ملف  يف  االأو�ساع  حللحلة 
الئحة  ترجمته  ما  وهو  العاملة 
اأبرزها فتح   ، املطالب املرفوعة 
واإلغاء  الت�سغيل  ملف  يف  حتقيق 
بال�رشكات  التعجيزية  ال�رشوط 
البرتولية وتطبيق املر�سوم الوزاري 
املتعلق بتنظيم عمليات التوظيف 
املطالب  من  وغريها   ، باجلنوب 

التي ي�سفونها بامل�رشوعة .
الت�سغيل  مللف  متابعون  ويقول 
ف�سلت  املحلية  ال�سلطات  اأن 
ومل  امللف  تراكمات  احتواء  يف 
الواقع  تنهي  جذرية  بحلول  تبادر 
، بل بالعك�س  الدوام  املتوتر على 
اأن  يقول نف�س املتحدثني ، فبدل 
تبا�رش ال�سلطات اإىل فهم ما يجري 
، بل اعتمدت على  االأمور  ل�سبط 
والهروب  الت�سويف  �سيا�سة  انتهاج 

لالأمام .
ال�سياق  يف  متحدثون  اعترب  كما 
التي  التقارير املغلوطة  اأن   ، ذاته 
اأطالت   ، املركزية  للدوائر  ترفع 
االأزمة احلا�سلة وجعلت  من عمر 
دونه  مكانه  يراوح  احلال  واقع 

حلول جذرية .
املر�سود  واال�ستياء  التذمر 
ملف  على  مقت�رشا  لي�س  حمليا 
الت�سغيل ، بل �سجل كذلك يف ملف 
ال�سكن الذي ال يزال يثري القالقل 

التجزئات  خا�سة  واالحتجاجات 
عديد  عرب  املوزعة  االجتماعية 
حمل  تزال  ما  والتي  البلديات 
�سخط من طرف املواطنني ب�سبب 
تق�سيم  يف  املعتمدة  الطريقة 
االن�سغاالت  بني  ومن   ، احل�س�س 
اإىل ال�سطح موؤخرا يف  التي طفت 
عدل  �سكنات  ق�سية  ال�سكن  ملف 
ندد  التي  م�سكن   1500 موقع   2
الذي  بالقرار  منها  امل�ستفيدون 
بناء  بعدم  واملتعلق  الوايل  اتخذه 

عمارات تطل على �سكناتهم .
اأنهم   ، امل�ستكني  من  عدد  وقال 
الوايل  قرار  على  ي�سكتوا  لن 
وكذا  ال�سكن  وزارة  و�سريا�سلون 
ملطالبتهما   ، اجلمهورية  رئا�سة 
الق�سية  بالتدخل وفتح حتقيق يف 
وقفات  بتنظيم  لوحوا  كما   ،
بالقرار  للتنديد  احتجاجية 
مت  الذي  الوالية   لوايل  اجلديد 
ووفق  مفاجئة  بطريقة  اتخاذه  
اإعالمهم  يتم  مل  اإدارية  ترتيبات 

اإىل  هوؤالء  واأ�سار   ، م�سبقا  بها 
من  امل�ستفيدين  من  الكثري  اأن 
م�رشوع عدل2 ، بداأو يفكرون من 
حال مت  �سكناتهم يف  بيع  االآن يف 
اجلديد  ورقلة  وايل  قرار  جت�سيد 

على اأر�س الواقع .
للمنظمة  الوالئي  املكتب  وكان 
املدين  املجتمع  لرتقية  الوطنية 
�سدور  قبل  اأبرق  قد   ، بورقلة 
 ، الوالية  لوايل  االأول  القرار 
مرا�سلة لذات امل�سوؤول ، ت�سمنت 
تعاطفا مع امل�ستفيدين من عدل2 
املطروح  باالن�سغال  يتعلق  فيما 
خا�سة قرار الوايل اجلديد ، حيث 
ذاتها  املنظمة  مرا�سلة  اأو�سحت 
اأن �سكنات عدل ذات طابع فردي 
مما ي�سوه ال�سورة العمرانية كليا ، 
ال�سكان  حرمات  ك�سف  باالإ�سافة 
اجنازها  حال  يف  العمارات  الأن 
ال�سكنات  على  مبا�رشة  تطل 
يتنافى  االأر�سية وهذا ما  الفردية 

مع عادات وتقاليد املنطقة .

اإىل ذلك ، يظل كذلك ملف العقار 
كون  الثقيلة  امللفات  من  بالوالية 
واقع  على  �سلبا  اأثرت  تراكماته 
التنمية املحلية ، اإذ ال تزال الكثري 
اأو  الرتبوية  �سواء  امل�ساريع  من 
جممدة  الريا�سية  اأو  ال�سحية 
يف  احلا�سلة  النزاعات  ب�سبب 
العديد  تعك�سه  ما  وهو  العقار 
على  املطروحة  الق�سايا  من 
العدالة للف�سل فيها ، وقال م�سدر 
م�سوؤول من مديرية اأمالك الدولة 
توظيف  اإىل  �ستتجه  ال�سلطات  اأن 
اأحكام  لتنفيذ  العمومية  القوة 
املديرية  ل�سالح  �سدرت  ق�سائية 
ال  بات  الو�سع  اأن  موؤكدا   ، ذاتها 
ملكية  يدعون  من  واأن  يحتمل 
عدد من االأرا�سي ثبت اأنهم جمرد 
كان  عقار  وبارونات  حمتالني 
م�ساحات  على  اال�ستيالء  هدفهم 
القانون  اأن  ، غري  وجه حق  بدون 
�سيكون �سيد املوقف يف النهاية .  
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نعم فما زالت كلماتك اأبا عبد اهلل ت�ؤتي 
اأكلها كل حني باإذن ربها, ننهل من نبعها 
معاين  كل  وحيها  من  ون�ستمد  العذب, 
نعم  والعزيزة,   والكرمية  احلياة احلرة 
الدم�ع  نذرف  لن  لكننا  مب�تك  فجعنا 
حزنا على رحيلك, لأنك بفكرك واأثرك 
ما تزال حا�رضا بيننا, وقد اأورثت ثقافة 
املقاومة ملن خلفك وحمل الراية من 
اأب�  النخالة  زياد  الكبري  القائد  بعدك 
على  امل�سري ومي�سي  بنا  ليكمل  طارق 
الراية  وتعل�  والنهج,  الدرب  نف�س 
وفل�سطني  قائد,  األف  يخلفه  فالقائد 
والث�ار  الحرار  ال�طنيني  القادة  منبع 
يت�قف عطاوؤهم عند حدود,  الذين ل 
وحيث  �سئت  الفار�س حيث  ايها  ام�ِس 
يلتحق  الركب  فان  لك,  اهلل  �ساء  ما 
باأثرك وامل�سرية ممتدة ل تت�قف اأبدا 
عنا  تخلى  ول�  جائر  ج�ر  يعيقها  ول 

اجلميع فاأنت دليلنا اىل الن�رض.  
اأيها  عرفك  من  لكل  عن�انا  كنت  لقد 
وزمالوؤك  اإخ�انك  لقبك  وقد  الأمني 
مرتبطا  كان  فقد  القد�س,  بعا�سق 
وامل�سجد  بالقد�س  وثيقا  ارتباطا 
الأق�سى كيف ل واأنت الداعية ال�سالمي 
كنت  املف�ه,  الثائر  امل�ساجد  خطيب 

امل�سجد  عتبات  على  تقف  دوما 
الأق�سى خطيبا يف اجلمعة الخرية من 
�سهر رم�سان برفقة الدكت�ر امل�ؤ�س�س 
اآخرين  وقادة  ال�سقاقي  فتحي  واملعلم 
وت�سحذ  الث�رية  الدينية  اخلطب  تلقي 
الحتالل,  على  وحتر�س  الهمم, 
نح�  دائما  الب��سلة  م�ؤ�رض  وت�سبط 
الأق�سى  امل�سجد  برمزيتها  القد�س 
وترحتل  تع�سقه  كنت  الذي  املبارك 
الأخطار  رغم  ال�اجب  نداء  لتلبي  اليه 
كان الدكت�ر رم�سان يعالج النتكا�سات 
بفعل  البع�س  ا�سابت  التي  ال�سيا�سية 
مبنطق  امل�س�ؤومة  او�سل�  اتفاقية 
ويبدي  يناق�س  كان  بالن�سيحة  املقنع 
ب�عي  حلركته  ال�سيا�سية  امل�اقف 
اهلل املعارك  يتجنب رحمه  وكان  كبري, 
العدو  مع  �رضاعه  ويركز  الهام�سية 
ال�سهي�ين, كان يردد دائما فلنعمل فيما 
فيما  بع�سا  بع�سنا  وليعذر  عليه  اتفقنا 
اختلفنا فيه, وان الب��سلة التي ل ت�سري 
اىل القد�س هى ب��سلة م�سب�هة, فكل 
احلقيقية  ومعركتنا  م�ؤجلة,  املعارك 
اأر�سنا  حتتل  التي  »ا�رضائيل«  مع 
ومقد�ساتنا وت�ستبيح دماءنا واأعرا�سنا, 
لقد كان ميتلك من ال�عي واحلكمة ما 

الب��سلة  كان يح�سن حركته من حرف 
لالأمة  املركزية  الق�سية  فل�سطني  عن 
والن�سغال  جهدها  ت�ستيت  ويجنبها 
�سعبنا  على  تع�د  ل  خا�رضة  مبعارك 

وق�سيتنا بالنفع.
ثراك  يف  حتت�سنني  كم  دم�سق  يا  اأه 
الطاهرمن قادتنا وجماهدينا الأبطال, 
ج�سد  الطاهر  ثراك  احت�سن  بالأم�س 
فتحي  الدكت�ر  امل�ؤ�س�س  العام  المني 
يحت�سن  والي�م  اهلل,  رحمه  ال�سقاقي 
قائدا وجماهدا عظيما  الطاهر  ثراك 
اآخر ه� الدكت�ر رم�سان عبد اهلل �سلح 
هذا املجاهد الذي كان يت�ق اىل زيارة 
وطنه فل�سطني وه� حي, لكن ال�سهاينة 
يف  يدفن  اأن  فاأراد  اأمنيته  من  حرم�ه 
ر�سمت  دم�سق  كاأن  ميت,  وه�  ثراها 
ال�سهداء  باأ�سالء  فل�سطني  مع  خطها 
لتدل على ان كل البقاع العربية واحدة, 
والتاريخ  واجلغرافيا  الر�س  وحدة 
الدين  �سالح  يحرر  اأمل  واحل�سارة, 
يقاتل  اأمل  القد�س,  ويحرر  دم�سق 
ال�ستعمار  الق�سام  الدين  عز  ال�سيخ 
جنني  ويقاتل يف  �س�ريا,  يف  الربيطاين 
يقاتل  اأمل  بفل�سطني,  يعبد  واأحرا�س 
الربيطاين  ال�ستعمار  احللبي  �سليمان 

يف �س�ريا ويقتل القائد الفرن�سي كليرب 
الذي كان يغزو بحملته الع�سكرية اأر�س 
الفرن�سية  احلملة  قائد  يلق  اأمل  م�رض, 
اأ�س�ار  نابلي�ن ب�نابرت قبعته من ف�ق 
املنطقة  يف  حملته  ف�سل  ليعلن  عكا 
اإىل  الفرن�سيني  حلم  ويغتال  العربية, 
اأنها رحلة مت�ا�سلة وممتدة عرب  الأبد 
التاريخ لن تنتهي, فاأينما �سجي ج�سدك 
الينا  يعيدك  فانه  اهلل  عبد  ابا  الطاهر 
حم�ر  ان  تعلمنا  اأمل  قل�بنا,  فت�سكن 
دم�سق القد�س, وحم�ر بغداد القد�س, 
وحم�ر القاهرة القد�س, وحم�ر بريوت 
القد�س, وكاأنك كنت تعلم اأنك �ستعي�س 
اأ�س�ار  خارج  وج�سدك  روحك  غربة 
اأنك لن تفارقنا لأنك ما زلت  القد�س, 

حيا فينا.
رثيت  عندما  مراياك  اذكر  زلت  ما 
ال�سهيد املعلم الدكت�ر فتحي ال�سقاقي 
يا  بابا  وين   .. خ�لة  »�ساألتني  فقلت.. 
�س�ؤالها«   عن  خ�لة  يجيب  فمن  عم�.. 
وكان هذا اق�رض ن�س للمرايا لأنه اأبلغ 
من كل الكالم, والي�م ونحن نرثيك نق�ل 
بفل�سطني  القائد  اأيها  اأو�سيتنا  »لقد 
واملجاهدين  وباملقاومة  والقد�س 

الأطهار فمن ي�ستجيب ل��ساياك؟!«.

من يحقق اأمنيتك اأبا عبد اهلل؟
كانت عيوننا ترنو اىل هناك 

حيث كان يرقد عا�شق القد�س 
ورائد املقاومة وفار�س الكلمة 

رجل املواقف ال�شعبة الدكتور 
رم�شان عبداهلل �شلح )اأبو عبد 
اهلل(, ترجل الفار�س وارتقى 

اإىل جوار ربه بعد رحلة 
طويلة من البذل والعطاء ال 
حدود لها, عرفته رحمه اهلل 
منذ كان يكتب زاوية مرايا يف 
�شحيفة اال�شتقالل حتت ا�شم 

»حممد الفاحت« كان يراجع 
معنا كل كلمة فيها الأن كل 
كلمة يكتبها لها معني وهو 

يدرك امانة الكلمة و�شدقيتها 
وكان يردد على م�شامعنا قوله 

تعاىل » اأمل تر كيف �شرب 
اهلل مثال كلمة طيبة ك�شجرة 
طيبة ا�شلها ثابت وفرعها يف 
ال�شماء توؤتي اكلها كل حني 

باإذن ربها .. االآية«

 بقلم: خالد �شادق

اآن للفار�س اأن يرتجل

عن الواقع الرتبوي يف اجلزائر:

البيداغ�جية  الع�امل  اأن  ُم�رضا على 
الفرد  ر�سكلة  يف  لي�س  الأ�سا�س  هي 
فقط , واإمنا هي يف الأ�سل من اأجل 
البناء املرحلي خط�ة بخط�ة. والأكيد 
راأي  ي�افق�ن  املتابعني  كثريا من  اأن 
من  هناك  املقابل  يف  بينما  الأ�ستاذ 
ما  البيداغ�جية  الآليات  باأن  يرون 
ُم�رضعة  مادية  هياكل  اإل جمرد  هي 
والأخرية  الأوىل  ر�سالتها   , ن�افذها 
بداية  يف  الإن�سان  ت�ستقبل  اأن  هي 
مراحله التعليمة واأن ق�ة التاأثري تاأتي 
كان  ل�  وال�سارع...فماذا  الأ�رضة  من 
وفعال   حُمكما  ترب�يا  واقعا  لدينا 
وهياكل اأكرث ع�رضنة وتقنية ,يف ظل 
وج�د اأ�رضة جزائرية ممزقة و�سارع ل 
ي�سّدر اإل احلالت النكرة واملغ�س�ب 
امل�ازين  باأن  امل�ؤكد  الأكيد  عليها؟ا 
تختل وتُرجح الكفة للثاين اأي ال�سارع 
العائلية  الجتماعية  والظروف 
الطفل.. والتي يرتبى عليها  القا�سية 
فهي �ساحبة الق�ل والق�ة وال�سيطرة 
قدراته  ت�جيه  يف  تتحكم  من  وهي 

وطاقاته
اإل  هي  ما  الرتب�ية  الهياكل  بينما 
الدول  وحم�سنات....يف  مكمالت 
الت�ازن  من  ن�ع  هناك  املتقدمة 
..لذلك  التاأثري  درجات  يف  والتقارب 
الرتب�ية  امليكانيزمات  تعمل 
هذه  لأن  تامة..  براحة  واملقررات 
بع�سها  وتعزز  تكّمل  امل�ؤ�س�سات 
البع�س ول ت�جد هناك نقاط تباعد 
العامل  بينها.وبالخت�سار املفيد فاإن 
ما  اإذا  خا�سة  واجلزائر  العربي 

الرتب�ي جند  ال�اقع  ا�ستقراء  حاولنا 
كل  يف  م�ج�دة  الأزمات  رائحة  باأن 
العزازي  �ساحبي  امل�ؤ�س�سات.واأن 
كان يل�م الن�احي البيداغ�جية ك�نها 
ل تعمل عملها ب�س�رة دقيقة بل هي 
و�سلنا  حتى  احلبل  وترخي  تتماهى 
اإىل ما و�سلنا اإليه )هناك متّيع علني 
و�رضخ  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  داخل 
وامل�ساعدين  املديرين  بني  وا�سح 
الط�اقم(  كل  بني  الرتب�يني.وكذا 
عن  عجزت  الأخرية  فهذه  لذلك 
ال�سري احل�سن ف�ق ال�سكة...بل حادت 
ما  ه�  املن�س�دة.والدليل  ال�سبل  عن 
ن�سهده وما ن�سمعه من م�ساكل �سادرة 
الرتب�ية.نظري  الأو�ساط  هذه  من 
غياب ال�رضامة وتطبيق كافة الل�ائح 
التي مل تعد اإل م�سجلة على ال�رق؟ا 
وبالتايل فاإن �ساحبنا ينفي التهمة عن 
الأ�رضة وال�سارع وه� ح�سبه اأنه مهما 
امل�ؤ�س�سة  فاإن  خط�رتها  حجم  كان 
واإرجاعها  بتق�ميها  كفيلة  الرتب�ية 
اإىل جادة ال�س�اب...بينما يف ال�سفة 
الأ�رضة  باأن  اآخر  فريق  يرى  الأخرى 

هي الأ�سل  اأو قل ال�سفحة  
الف�س�ل  متعدد  كتاب  من  الأوىل 
اأن  ه�  واملبتغى  ....واملراد 
بني  وتالحم  تكامل  هنالك  يك�ن 
�سبق  التي  امل�ؤ�س�سات  هذه  جميع 
نحدد  اأن  لنا  يت�سنى  ذكرها.حتى 
اأينما  الداء  امل�س�ؤوليات.,ت�سخي�س 
اجلميع  نلقي  اأن  ولي�س  وارحتل  حل 
يف �سلة واحد ونتهمه باأنه قد اأفرط 
احل�ساري. دوره  اأداء  يف  تقاع�س  اأو 

املنال... على  ع�سية  اأمنية  وتلك 
الأطراف  كافة  جه�د  اإىل  وحتتاج 
�سخمة  اأم�ال  والفعاليات.وتلزمها 
بهدوء  ل�سن�ات  تعمل  عدة  ,وعق�ل 
ودون �سغط,حتى تتمكن من تطبيب 
ميكن  ما  تطبيبه,واإ�سالح  ميكن  ما 

اإ�سالحه.متى يحدث ذلك يا ترى؟ا
هذا التكامل الذي مت ذكره ل ميكنه 
اأن يك�ن حت�سيال حا�سل .داخل واقع 
جزائري مت�سابك ومعقد...واقع يحيا 
العنف واجلرمية مبختلف  على واقع 
منها... واملادية  املعن�ية  �سيغها 

اأن ال�سارع ه�  لأن اجلميع اعتاد عن 
الناهي(  )الآمر  الف�سل  ق�ل  �ساحب 
مك�رضا  ومازال  ظل  ال�سارع  اأي  فه� 
ب�رضا�سته  احلادة.ليك�ن  اأنيابه  عن 
ول  معا؟ا  والزمان  املكان  �سيد  ه� 
وحماولة  حتديه  با�ستطاعته  اأحد 
�س�ى  ل�سيء  اأو قربه..ل  عليه  التغلب 
اأنه يتغذى من ق�س�ر الأ�سياء وفتاتها.
متكئا اأو قل معتمدا على الكم العددي 
الهائل من النم� الدميغرايف للب�رض؟ا ـ 
وبالتايل ل منا�س اإل من اإيجاد اآليات 
ح�ساريا  م�رضوعا  لنا  جديدة.تر�سم 
خالله  من  الأمد....ي�سعى  بعيد 
جديد  ن�ع  اإنتاج  على  امل�رضف�ن 
تتب�اأ  التي  تلك  الذهنيات خا�سة  من 

م�س�ؤوليات كربى وح�سا�سة.
اأعيننا  اأمام  الي�م  ن�ساهده  ما  اإن 
الإخبار,ل  م�اقع  كل  لنا  وتنقله 
ل�سيا�سات  حتمية  نتائج  �س�ى  يعدو 
ارجتالية متعاقبة..ول ميكن باأي حال 
فيها  التحكم  بل  وت�جيهه  اإ�سالحها 

بني ع�سية و�سحاها. بل وجب علينا 
تك�ن  الزمني,حتى  العامل  ن�ّفر  اأن 
ف�قه...اأما  القفز  على  القدرة  لدينا 
م�ساألة التعاي�س معه فهي واقع حا�رض 
نتائجه...فقد  جتنب  واآين...يجب 
ال�سلط  اأن  ب�سبب  حدث  الذي  حدث 
املتعاقبة مل تراع منذ ال�ستقالل اأهم 
املحطات ونق�سد الرتب�ية التعليمية.
لذلك فها هي جتني احل�ساد املر...
ي�م بات العقل اجلزائري ل يفكر اإل 
الطرائق  ومبختلف  ي�مه  ينهي  كيف 
مما  اأكرث  ي�ستهلك  ...عقل  وال�سيغ 
املفكر  اأ�سار  واأن  �سبق  كما  ينتج 
اجلزائري حممد اأرك�ن .حني و�سف 
اأي  املغلق  الدوغماتي  بال�سياج  ذلك 
واأد كل ما ه� غري مفكر فيه والهلهلة 
اململ  الروتيني  لل�سائد  والرتويج 

القاتل ؟ا
ح�سارية  مهمة  اأمام  اإذا  نحن 
العقل  تت�يج  بالأ�سا�س  ..هي  كربى 
املف�رض..�ساحب  املفكر..والعقل 
الروؤى البعيدة والتاأويالت الناجحة..
الإن�سان  ب�سناعة  اإل  ذلك  يتاأتى  ولن 
املجالت.... �ستى  يف  املثقف 
ال�اقع اجلزائري احلي واجلاري حقا 
املثقف  ي�ؤدي  الدهر..فهل  اأف�سده 
الع�س�ي اأي الفعال  على الأر�س,دور 
املخِطط   ..اأم  املنقذ  العطار..اأم 
واملهند�س...  اأم فقط النم�ذج الذي 
املجتمع  داخل  به  يُقتدى  اأن  ميكن 

وامل�ؤ�س�سات.

ل ُي�سلح العطار ما اأف�سده الدهر

االأ�شرة نواة وموؤ�ش�شة 
م�شغرة,بينما املجتمع 

موؤ�ش�شة اأكرب واأكرث رحبا...
اأما املدر�شة فهي م�شنع 

وُمركب �شخم يعمل على 
�شناعة وعجن العقول 

التي لها قابلية على العلم 
والتعلم...هكذا �شرح يل 
االأ�شتاذ املحرتم واخلبري 

الرتبوي )جوادي لعزازي( 
هذه املحطات  الثالث 

يف مناحي احلياة العامة 
وخطوط الطول والعر�س 

عرب م�شارات ومراحل الدورة 
الرتبوية...

بقلم: جمال ن�شراهلل
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وجهة نظر حول �أ�سباب عقد 
موؤمتر �ل�سومام 

توفرت عدة مبا�رشة دفعت قيادة الثورة 
املوؤمتر  انعقاد  مكان  بتغيري  للقيام 
اإىل  القل  جزيرة  �شبه  من  ،وحتويله 
تعر�ض  ال�شومام حيث  منطقة حو�ض 
اإىل  باإيجاز  مزهودي  اإبراهيم  الرائد 
اأهم الأ�شباب التي عجلت بانعقاده يف 
هذا  يف  يقول  حيث  ال�شخ�شي،  نظره 
املبا�رشة  الأ�شباب  كانت  اخل�شو�ض: 
وامللحة التي دعت اإىل عقد مثل هذا 
املوؤمتر عديدة، لكن اأبرزها يعود اإىل 

ما ياأتي: 
الثورة  عرفتها  التي  ال�شعبة  الظروف 
الأمور  عقدت  انطالقها،  عقب 
بني  فيما  الت�شال  انقطاع  اإىل  واأدت 
مناطق  م�شتوى  على  الثورة  قيادات 
املنطقة  داخل  حتى  واأحيانا  البالد 
اإما  هذا  يكون  وقد  ذاتها،  الواحدة 
ال�شتعماري  اجلي�ض  ن�شاط  ب�شبب 
من  حد  مما  اأمنه  وم�شالح  الفرن�شي 
و�شبكاتها  الثورة  لأعوان  التنقل  حرية 
اأو ب�شبب �شعف �شبكات الت�شال التي 
اخلربة،  عدم  نتيجة  الثورة  اأقامتها 
لهذا كان لبد من عقد مثل هذا اللقاء 
ربط  لإعادة  امل�شتوى،  هذا  وعلى 
والوقوف  الأو�شاع  ولدرا�شة  الت�شال 
من  كاملة حتى ميكنهم  احلقيقة  على 
مواقف  ولتن�شيق  اإجنازه  مت  ما  تقييم 
الوطني  امل�شتوى  على  الثورة  قيادات 
خطة  بو�شع  لهم  ي�شمح  الذي  الأمر 
ملواجهة  وفعالة  موحدة  ا�شرتاتيجية 
تر�شانة اجلي�ض ال�شتعماري الفرن�شي 
الكبرية التي وظفها و�شخرها يف حربه 

القذرة �شد اأبناء ال�شعب اجلزائري. 
تفيد بحدوث  بع�ض املوؤ�رشات  ظهور 
الت�شالت فيما بني عنا�رش من العدو 
اخلارجي  الوفد  واأع�شاء  الفرن�شي 
اللقاء  هذا  مثل  ا�شتلزم  الذي  الأمر 
لتحديد املواقف وتو�شيح الروؤيا حتى 
اإىل  يوؤدي  قد  الذي  النزلق  يقع  ل 
لتفريق  متهيدا  الثورة  بقوة  الخالل 
بالذات  النقطة  هذه  رجالها،  �شفوف 
كانت حمل تقرير مف�شل اأعده وقدمه 
ال�شهيد العربي بن مهيدي اأمام اأع�شاء 

املوؤمتر فيما بعد. 
الذخرية،  الت�شليح،  ق�شية  بحث 
لوحظ  اأن  بعد  عامة،  ب�شفة  والتموين 
عدم اإيفاء الوفد اخلارجي للجبهة بهذه 
الق�شية بطريقة مر�شية تلبي حاجيات 
الثورة املتزايدة، وهو الأمر الذي اأدى 
اأورا�ض  الثورة مبنطقة  بقائد  قبل  من 
بن  م�شطفى  �شي  ال�شهيد  النمام�شة 
اأع�شاء  للقاء  �شخ�شيا  لل�شفر  بوالعيد 
ال�شبب  كان  والذي  اخلارجي  الوفد 
فيفري  �شهر  يف  لعتقاله  املبا�رش 
باحلدود  قرادان  بن  بقرية  1955م 

الليبية التون�شية. 

�لتعجيل بعقد �ملوؤمتر يف ظل 
غياب �أع�ساء �لوفد �خلارجي 

اأن  مزهودي  اإبراهيم  الرائد  يقول 
هي  جمتمعة  الذكر  �شابقة  الأ�شباب 
لتدارك  املوؤمتر  بعقد  عجلت  التي 

وتتعقد  الأمور  تتطور  اأن  قبل  الو�شع 
ب�شري  التكهن  ال�شعب  من  وي�شبح 
ويف  وتفاعالتها،  وتوقعاتها  الأحداث 
ظل هذه التطور وبعد اأن مت التاأكد من 
اخلارجي  الوفد  اأع�شاء  ح�شور  عدم 
م�شاورات  بعد  القادة  قرر  للموؤمتر 
املوؤمتر  عقد  مكان  تغيري  بينهم  فيما 
القل(  جزيرة  )�شبة  الثانية  باملنطقة 
اإىل املنطقة الثالثة )حو�ض ال�شومام( 
لبقية  منا�شبة  املنطقة  لكون  وهذا 
املناطق الأخرى هذا ف�شال عن كونها 
الناحتني  ا�شرتاتيجيا من  حتتل موقعا 

الطبيعية والأمنية. 
وفد �ملنطقة �لثانية �مل�سارك

 يف �أ�سغال �ملوؤمتر

الثانية امل�شارك  ت�شكل وفد املنطقة 
�شمال  )منطقة  ال�شومام  موؤمتر  يف 
وقد  املنطقة  قيادة  من  ق�شنطينة( 

�شم كال من: 
زيغود يو�شف، قائد املنطقة. 

عبد اهلل بن طوبال. 
عمار بن عودة. 

علي كايف. 
ح�شني رويبح. 

مزهودي اإبراهيم.
وقد رافق اأع�شاء هذا الوفد فرقة من 
املجاهدين لأجل احلرا�شة واحلماية، 
الالزمة  الرتتيبات  كل  اأخذ  وبعد 
قيادة املنطقة  الوفد من مقر  حترك 
الثانية بناحية بني �شبيح باجتاه وادي 
الرابع  الأ�شبوع  بداية  خالل  ال�شومام 
من �شهر جوان 1956م، يف ظل ظروف 
اأمنية �شعبة للغاية، حيث وقع الوفد يف 
عدة كمائن ن�شبتها الوحدات الع�شكرية 
مل  لكن  �شريهم،  طريق  يف  الفرن�شي 
يحدث اأي مكروه لأع�شاء الوفد، وملا 
بلغ اأفراد الوفد قرية بني بزاز الواقعة 
)اأ�شفل  وتابابورت  بابور  جبلي  بني 
خلناقة احلمراء( بناحية بابور وجدوا 
الثالثة  الولية  جماهدي  من  فوجا 
يف  قا�شي  �شي  الأول  ال�شابط  بقيادة 
ا�شرتاحوا  حيث  هناك،  انتظارهم 
منذ  ق�شرية  لفرتة  الطريق  م�شاق  من 
الظروف  نف�ض  يف  �شريهم  وا�شلوا 
التي انطلقوا فيها �شابقا وتوجهوا اإىل 
ال�شومام  وادي  بحو�ض  اأوزلق  عر�ض 

وهو املكان املحدد لعقد املوؤمتر. 

�لأو�ساع �لعامة قبيل عقد 
�ملوؤمتر 

بعد و�شول الوفد اإىل املكان املحدد، 
يتميز  احلال  بطبيعة  العام  اجلو  كان 
وجدوا  كما  واليقظة،  ال�شديد  باحلذر 
الإخوة  من  معتربا  عددا  هناك 
قادة وجنود، حيث ق�شوا  املجاهدين 
اأو  كاملة  اأيام  ع�رشة  راحة ملدة  فرتة 
و�شول  خاللها  ينتظرون  وكان  اأكرث، 
وفد املنطقة الأوىل اأورا�ض النمام�شة، 
من  و�شولهم  مبجدر  علموا  حيث 
الوفد يف  اأن  الثالثة  م�شوؤويل املنطقة 
طريقه اإىل املوؤمتر واأنه برئا�شة عمر 
بن بوالعيد خلفا لأخيه قائد املنطقة 
الذي  م�شطفى  �شي  ال�شهيد  الأ�شلي 
الآونة  هذه  يف  ا�شت�شهاده  خرب  تاأكد 
مما اأثر تاأثريا �شلبيا على جميع القادة 

اأ�شا�شية  ركيزة  بفقدانهم  امل�شاركني 
وركن من اأركان الثورة التحريرية، لكن 

الوفد مل ي�شل بعد طول انتظار. 
ر�سالة قادة ناحية تب�سة �إىل 
قيادة �ل�سمال �لق�سنطيني  

ويف هذا اخل�شو�ض يتوقف   
للحديث  مزهودي  اإبراهيم  الرائد 
ناحية  قادة  اأر�شلها  التي  الر�شالة  عن 
يطلبون  الثانية  املنطقة  لقادة  تب�شة 
فيها متثيل الناحية يف اأ�شغال املوؤمتر 
اأتوقف  هنا  قائال:  حولها  فيتحدث 
يجب  هاما  تو�شيحا  لأقدم  قليال 
بينة  الأمور  تكون  حتى  اإليه  الإ�شارة 
�شابق  وقت  يف  اأنه  وهي  اجلميع  اأمام 
واأثناء ال�شتعداد لعقد املوؤمتر وردت 
بناحية  الإخوة املجاهدين  ر�شالة من 
الثانية  املنطقة  قيادة  اإىل  النمام�شة 
ال�شمال الق�شنطيني يطلبون فيها بتكلف 
هذا  يف  لتمثيلهم  مزهودي  اإبراهيم 
للم�شوؤوليات  ونظرا  اأنه  غري  املوؤمتر، 
التي قد ترتتب عن مثل هذا التكليف، 
بلباقة  اعتذرت  طبيعي،  �شيء  وهذا 
هذه  تنفيذ  والقيام  الطلب  قبول  عن 
املهمة وهذا لعدة اعتبارات كانت اأرى 

اأنها وجيهة اأو�شحها فيما يلي: 
النعكا�شات التي ميكن اأن يحدثها هذا 
التمثيل فيما بعد على اأو�شاع املنطقة 

الأوىل. 
مزهودي  اإبراهيم  امتالك  عدم 
والتي  كافية  ومعطيات  ملعلومات 
على  كاملة  وب�شفة  بالرد  له  ت�شمح 
واملتعلق  له  يوجه  قد  ا�شتف�شار  اأي 

بظروف الثورة يف املنطقة. 
عقد املوؤمتر ونتائجه 

�رشع يف عقد املوؤمتر خالل   
1956م،  اأوت  �شهر  من  الأول  الن�شف 
اأيام يف مواقع  وا�شتمر حلوايل ع�رشة 
طارئ،  لأي  باملنطقة حت�شبا  خمتلفة 
اأوت   20 يوم  وهو  الأخري  اليوم  ويف 
احلا�رشين  الثورة  قادة  وقع  1956م، 
على القرارات التي مت التفاق ب�شاأنها 
والتي عرفت بوثيقة موؤمتر ال�شومام، 
اأوت   20 يوم  على  الختيار  وقع  حيث 
كتاريخ لإم�شاء وثائق موؤمتر ال�شومام، 
على  عام  مبرور  واحتفاء  تيمنا  كان 
اأوت 1956م التي خطط  هجومات 20 
باملنطقة  املجاهدون  ونفذها  لها 
واأ�رشف  الق�شنطيني  ال�شمال  الثانية 

زيغود يو�شف على قيادتها. 
�سري �أ�سغال �ملوؤمتر 

الرائد  قدمها  التي  ال�شهادة  وح�شب 
اإبراهيم مزهودي فاإن اأ�شغال املوؤمتر 

جرت على م�شتويني هما: 
الأ�شا�شي،  وهو  الأول:  1-امل�شتوى 
الآتية  القادة  جل�شاته  يف  �شارك  وقد 

اأ�شماوؤهم: 
طوبال  بن  اهلل  وعبد  يو�شف،  زيغود 

ممثلني عن املنطقة الثانية. 
املنطقة  عن  ممثل  بلقا�شم  كرمي 

الثالثة. 
املنطقة  عن  ممثل  اأوعمران  عمر 

الرابعة. 
العربي بن مهيدي ممثل عن املنطقة 

اخلام�شة.

مالح(  علي  )العقيد  ال�رشيف  �شي 
من:  كل  طرف  من  عني  الأخري  وهذا 
عبان  اأوعمران،  عمر  بلقا�شم،  كرمي 
قبل  ال�شاد�شة  للولية  كممثل  رم�شان 
بدء اأ�شغال املوؤمتر والذي تنبى فكرة 
حمل  النقطة  هذه  وكانت  اإن�شائها، 
مزهودي  اإبراهيم  من  كل  بني  حديث 

وزيغود يو�شف. 
منطقة  عن  ممثل  رم�شان  عبان 

اجلزائر )العا�شمة(. 
جل�شاته  كانت  الثاين:  2-امل�شتوى 
امل�شار  القادة  يح�رشها  بحيث  عامة 
باعتبارهم  الوفود  اأع�شاء  رفقة  اإليهم 
يطلعونهم  املناطق،  لقادة  م�شت�شارين 
فيها على ما مت درا�شته والتفاق عليه، 
ا�شت�شارة  اإىل  منهم  البع�ض  يلجاأ  وقد 
وبهذه  النقاط  بع�ض  حول  زمالئه 
م�شكلة  كاملة  الوفود  ت�شبح  الطريقة 

على النحو الأتي: 
زيغود  من:  م�شكلة  الثانية:  املنطقة 
وب�شفة  طوبال،  بن  اهلل  عبد  يو�شف، 

م�شت�شارين جند: 
عمار بن عودة. 

علي كايف. 
ح�شني رويبح. 

اإبراهيم مزهودي.
كرمي  من:  م�شكلة  الثالثة:  املنطقة 

بلقا�شم، وب�شفة م�شت�شارين جند: 
حممدي ال�شعيد. 

عمريو�ض اآيت حمودة.
قا�شي حماي.

عمر  من:  م�شكلة  الرابعة:  املنطقة 
اأوعمران، وب�شفة م�شت�شارين جند: 

احممد بوقرة. 
املرافق  الكومندو  )قائد  خوجة  علي 

لقيادة املنطقة(. 
عمر اأو�شديق.

املنطقة اخلام�شة: م�شكلة من: العربي 
بن مهيدي. 

�شي  من:  م�شكلة  ال�شاد�شة:  املنطقة 
ال�رشيف )العقيد علي مالح(. 

وم�شكلة  )العا�شمة(:  اجلزائر  منطقة 
من عبان رم�شان. 

تراأ�ض اأ�شغال املوؤمتر وقراراته: 
بن  العربي  املوؤمتر  تراأ�ض   
مهيدي، وعبان رم�شان كمقّرر، وح�شب 
�شهادة الرائد اإبراهيم مزهودي دائما 
العقل  العربي بن مهيدي كان هو  فاإن 
هذه  يف  واملنظر  واملفكر  املدبر 
وقدم  ويليه عبان رم�شان،  املجموعة 
القادة احلا�رشين م�شاهماته كل  بقية 

ح�شب اإمكانياته وقدراته ال�شخ�شية. 
املوؤمتر  اأ�شغال  توجت  وقد   
الثورة  ل�شرتاتيجية  �شاملة  بوثيقة 
الع�شكرية،  ال�شيا�شية،  املجالت:  يف 
التنظيمية، والإعالمية، و�شكل املوؤمتر 
اجلزائرية  للثورة  الوطني  املجل�ض 
اأ�شا�شيا و17  الذي ي�شم 34 ع�شوا 17 
التن�شيق  جلنة  اأي�شا  و�شكل  اإ�شافيا، 
اأع�شاء  خم�شة  �شمت  التي  والتنفيذ 

وهم: 
العربي بن مهيدي. 

كرمي بلقا�شم. 
عبان رم�شان. 

�شعد دحلب. 
بن يو�شف بن خدة. 

�أور�ق من �لتاريخ

�صهادة الرائد اإبراهيم مزهودي حول موؤمتر ال�صومام 

بقلم فرحاين طارق عزيز 

نو��سل يف هذ� �لعدد 
من جريدة �لو�سط ن�سر 

�سهادة �لر�ئد �إبر�هيم 
مزهودي حول موؤمتر 
�ل�سومام، باعتبارها 

�ساهدة مهمة من 
فعال �سارك يف هذ� 

�ملوؤمتر، ونقل لنا فيها 
جزء من تفا�سيل 

�نعقاده و�لظروف �لتي 
ُعقد فيها، و�لأ�سباب 
و�ملعطيات �لتي �أدت 
عقده يف ظل غياب 

�أع�ساء �لوفد �خلارجي 
للثورة وقيادة �ملنطقة 

�لأوىل �أور��س �لنمام�سة، 
وهذه �ل�سهادة ت�سمح 
للموؤرخني و�لباحثني 

�ملهتمني بتاريخ �لثورة 
�لتحريرية بفتح نقا�س 

ملقارنتها ببقية �ل�سهاد�ت 
�ملتوفرة حول �ملوؤمتر 

ونتائجه. 
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كواقع  �س  تتكَرّ ال  املجتمع  وحياةُ   
اإذا  اإال  �رشعية  وحقيقة  حم�سو�س 
والِكيانات  ِكيانَه  املجتمُع  اأدرَك 
ُيِثّل  االإدراك  وهذه   . به  امُلحيطة 
نات  ُمكِوّ لتف�سري  االأُوَل  اخُلطوة 
الذات ، وعالقتها باالآَخر، �سواءٌ كان 
االآَخر داخلًيّا اأَم خارجًيّا. والعاجُز عن 
اإدراك ذاته ، لن ي�ستطيع تف�سريها ، 
وَمن َل َيتلك الوعي بالذات واالآَخر 
بينهما  روابط  تكوين  ي�ستطيع  لن   ،
قائمة على االحرتام املتبادل، وهذا 
دام  لل�سِّ كبرية  احتمالية  ُوجود  يعني 

بينهما .
االجتماعي  التفاعل  �رشعيُة       
يف  التجان�س  مبداأ  ِمن  ُم�ستمدة 
العالقة امل�سريية بني معرفة الطبيعة 
لطة االجتماعية  الرمزية وفل�سفة ال�ُسّ
اخل�سائ�س  و�سع  يعني  والتجان�ُس   .

القوالب  فردًيّا وجماعًيّا يف  الرمزية 
االجتماعية امُلنا�سبة، وهذه القوالب 
اأن  . وكما  َول  الُدّ مبثابة احلدود بني 
االأرا�سي  ح  تُو�سِّ ال�سيا�سية  احلدود 
ولة  الَدّ فيها  ُتار�س  التي  اجُلغرافية 
�ِسيادتها ، كذلك القوالب االجتماعية 
التي  االإن�سانية  امل�ساحات  ح  تُو�سِّ
�ِسيادته.  املجتمُع  فيها  ُيار�س 
وينبغي التفريق يف الفكر االجتماعي 
لطُة  فال�ُسّ  ، يادة  وال�ِسّ لطة  ال�ُسّ بني 
و�سيلة عملية تخت�س بتنفيذ االأفكار 
على اأر�س الواقع ، ولي�س لها عالقة 
باالأفكار الذهنية واالإرادة الداخلية ، 
وجودية  منظومة  فهي  يادة  ال�ِسّ ا  اأَمّ
�ساملة لالإرادة والتنفيذ مًعا . اأي اإَنّ 
هي  لطة  وال�ُسّ  ، الَعْقل  هي  يادة  ال�ِسّ

الت . الَع�سَ
لطة االجتماعية       ال ُيكن فهم ال�ُسّ

التي   ، التنفيذي  ذراعها  بفهم  اإال 
تتغلغل يف تفا�سيل املجتمع االإن�ساين 
 ، دة  ُمَرّ لطة فكرة ذهنية  ال�ُسّ الأَنّ   ،
املح�سو�سة  العملية  التطبيقات  لكن 
لطة  ال�ُسّ هوية  تَك�سف  التي  هي 
لطة  ال�ُسّ بني  والعالقة   . وماهيتها 
الغاية  العالقَة بني  تُ�سبه  وتطبيقاتها 
طبيعة  تَك�سف  ال  فالغايُة   ، واآلياتها 
االآليات ، لكن االآليات تَك�سف طبيعة 
الغاية ، وذلك الأَنّ الغاية خيال حال 
العملية  الو�سائل  فهي  االآليات  ا  اأَمّ  ،
واحُللم   ، اإل حقيقة  اخليال  لتحويل 

اإل واقع .
االإن�ساين  يَغرق املجتمُع  ِعندما       
عارًيا  يُ�سبح   ، ال�سعارات  �سجيج  يف 
اإل  وُمفتِقًرا   ، املعريف  املعنى  ِمن 
اخليال االجتماعي ، الذي يقوم على 
وُم�ساءلِة   ، ال�سيا�سية  االأحداث  نقِد 

م  تتحَكّ التي  الفكرية  النظريات 
بال�سلوك الفردي واجلماعي ، وطرِح 
 . اإبداعية  وبدائل  جديدة  ت�سُوّرات 
وغياُب اخليال يعني بال�رشورة غياب 
احُللم ، واإذا َخ�رِشَ الفرُد ُحلَْمه ، َخ�رِشَ 
اإن�سانيته و�رشعية وجوده وم�رشوعية 
تغيري  على  الُقدرَة  وَفَقَد   ، حياته 
يَجعل  ا  ِمَّ  ، االأف�سل  نحو  ُمتمعه 
طريق  اإل  الن  يَ�سِ واملجتمع  الفرد 
وين�ساأ   ، واقع  وال  ُحلم  بال  م�سدود 
ق ال�رشاع على  النزاع بينهما ، ويتعَمّ
الفرد  اإر�ساد  ينبغي   ، لذلك   . الوهم 
اإل اأهمية اخليال ، واخرتاع االأحالم 
وتنفيذها  تطبيقها عملًيّا  ، و�رشورة 
االأكيدة  ال�سمانة  . وهذه هي  واقعًيّا 
الفرد  اأمام  امل�ستقبل  اآفاق  لفتح 
 ، وُمتمعه  بنَْف�سه  ثقته  وتعزيز   ،

وحمايته ِمن الياأ�س والف�سل .

اأهمية اخليال يف التفاعل الجتماعي

     حتليل عنا�صر التفاعل 
االجتماعي ال يعني متزيق 

الروابط االإن�صانية بني 
ا  نات االجتماعية ، واإَنمّ املُكِومّ
يعني و�صع الطبيعة الرمزية 

للفرد واملجتمع حتت جمهر 
ال�صعور االإن�صاين ، الأن الفرد 

ك يف املجتمع انطالًقا ِمن  يتحَرمّ
م  �ُصعوره الداخلي الذي ُيحِتمّ

عليه االنخراط يف حركة 
التاريخ اجلماعي ، واأن يكون 

ْرح  ُجزًء ِمن الُكل ، وَلِبَنًة يف �صَ
املجتمع احَلي ، الذي ُيدِرك 
اأبعاَد ذاته ، وُيدِرك ُحدوَد 

جماله احليوي .

بقلم اإبراهيم اأبو عواد / 
كاتب من االأردن

روؤية علمية

مع الدول االإفريقية
 

من  بالقرب  و�سعها  جزائرية:  اإعالمية  �رشكة  تا�سي�س 
ا�ستوديوهات موؤ�س�سة االإذاعة والتلفزيون اجلزائري او 
احلرة  االإعالمية  املنطقة  مل�رشوع  كنواة  وتاأ�سي�سها   ،
التي يجب االتفاق على اإن�سائها بني احلكومة اجلزائرية 

واحلكومة املالية او النيجريية .
�رشكة لالأ�سواق احلرة اجلزائرية امل�ساهمة  : تعمل يف 

كافة املعابر الربية واملوانئ اجلافة. 
املوا�سي  مال  يف  تعمل  �رشكة  وهي  االأغنام:  �رشكة 

واالأغنام ويجب ان تكون يف الواليات االربع
�رشكة جزائرية للموا�سي : وهي �رشكة تعمل يف مال 

املوا�سي وتقع يف الواليات االربع االخرى
ويجب اإن�ساء : 

�رشكة بيت املال لالدخار واال�ستثمار: متعددة االأغرا�س 
تقع على احلدود اجلزائرية املالية .

متعددة  �رشكة  لال�ستثمار:  االقت�ساد  عال  �رشكة 
االأغرا�س تكون على احلدود اجلزائرية النيجريية .

�رشكة امنية : �رشكة تعمل يف مال تدريب االطارات 
ال�سحراء  طريق  تندوف  منطقة  يف  تكون  االأمنية 

الغربية.
�رشكة لال�ستثمار يف املعادن تكون مبنطقة تندوف

احلوافز التي تقدمها الدولة :
من  االقت�سادي  الن�ساط  من  تاأتي  التي  االأرباح  اإعفاء 
خارج  اإل  ت�سديرها  يتم  التي  للب�سائع  الدخل  �رشيبة 
الناجتة  واالأرباح  الرتانزيت  جتارة  وكذلك  اجلمهورية 
من البيع اأو التنازل عن الب�سائع داخل حدود املناطق 
من  الناجتة  االأرباح  اإعفـاء  ذلك   من  وي�ستثنى  احلرة 

الب�سائع عند اإدخالها ال�سوق املحلي .    
اجلزائريني  غري  املوظفني  وعالوات  رواتب  اإعفـاء 
العاملني يف امل�ساريع التي تقام يف املناطق احلرة من 

�رشيبتي الدخل واخلدمات االجتماعية.
اإعفاء الب�سائع امل�ستوردة للمنطقة احلرة اأو امل�سدرة 
منها لغري ال�سوق املحلي من ر�سوم اال�سترياد والر�سوم 
عليها  املرتتبة  والر�سوم  ال�رشائب  و�سائر  اجلمركية 
العقارية  البنايات  اإعفاء  واالأجور.  اخلدمات  با�ستثناء 
التي تقام يف املنطقة احلرة من ر�سوم الرتخي�س ومن 
�رشيبتي االأبنية واالأرا�سي. ال�سماح بتحويل راأ�س املال 
امل�ستثمر يف املنطقة احلرة واالأرباح النا�سئة عنه اإل 

خارج اجلمهورية وفقاً لالأحكام املعمول بها  .
اإعفاء منتجات امل�ساريع ال�سناعية يف املناطق احلرة 
عند و�سعها لال�ستهالك يف ال�سوق املحلية من الر�سوم 
والنفقات  والتكاليف  املواد  قيمة  حدود  يف  اجلمركية 

من  القيمة  تقدر  اأن  على  �سنعها  يف  الداخلة  املحلية 
قبل جلنة برئا�سة املدير العام اأو نائية ومثل عن كل 
املالية/اجلمارك  ووزارة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  من 

يعينه الوزير املخت�س .
اخلدمات والت�سهيالت :

واخلدمات  العامة  باملرافق  احلرة  املناطق  جتهيز 
ات�ساالت  و�سبكة  ومياه  كهرباء  من  التحتية  والبنية 
والفاك�س  والتلك�س  واالنرتنت  الهواتف  ت�سمل  حديثة 

والربيد و�سبكة حديثة من الطرق الداخلية .
وامل�ستودعات  بال�ساحات  احلرة  املناطق  جتهيز 
ال�سيما  امل�ستثمرين  احتياجات  تغطي  التي  الالزمة 

املخازن الكربى باأنواعها لتحقيق املنافع الزمانية.
خلدمة  باأنواعه  النقل  يف  اال�ستثمار  اأمام  الباب  فتح 

املناطق احلرة لتحقيق املنافع املكانية .
فتح فروع لعدد من امل�سارف و�رشكات التاأمني لت�سهيل 

عمل امل�ستثمرين.
بدال  احلرة  املناطق  يف  امل�ستثمرة  ال�رشكات  ت�سجيل 

من وزارة ال�سناعة والتجارة 
للمنتجات   ) حرة  )مناطق  من�ساأ  �سهادات  اإ�سدار 
تقل  والتي  احلرة  املناطق  داخل  تنتج  التي  ال�سناعية 

ن�سبة املدخالت املحلية فيها عن )%40(.
املتعاملني  تكن  للموؤ�س�سة  اإلكرتونية  بوابة  ت�سغيل   
كافة  على  واالطالع  معامالتهم  ومتابعة  اإجناز  من 

املعلومات املتاحة على البوابة .
عمل  فر�س  وخلق  الوطني  االقت�ساد  تناف�سية  حت�سني 
م�ستويات  تعزيز  اإل   اإ�سافة  للجزائريني   تخ�س�سية 
املعي�سة. لذا تلتزم اجلزائر بتوفري وتعزيز امليزات التي 
تتلكها لكي ت�سبح املركز االأكرث جاذبية لال�ستثمارات 
واالأعمال يف دول ال�ساحل ، وتقدم اجلزائر عدة مزايا 
هامة وجاذبة لقطاع االأعمال واال�ستثمار يف املنطقة، 
اال�سرتاتيجي يف قلب  املوقع  املثال:  �سبيل  على  منها 
اأي  اإل  والدخول  الو�سول  يجعل  : ما  ال�ساحل  دول 
اجلو(  اأو  الرب  طريق  )عن  االأو�سط  ال�رشق  يف  �سوق 
�سبيل  على  يكن  حيث  اقت�سادياً،  ومديا   �رشيعا 
املثال الو�سول اإل مايل اأو النيجر اأو موريتانيا ، او ليبيا 
ح�سب كل منطقة بال�سيارة يف اأقل من �ساعة ما يجعل 
مكناً  اأمراً  اجلزائر  يف  االأعمال  مركز  اإل  الو�سول 
العا�سمة اجلزائرية  بالطائرة ال  خالل �ساعة ون�سف 
، اأما برا فتختلف ح�سب كل منطقة ، مع  اإعادة ال�سحن 

)الرتانزيت( الربي بعد افتتاح املوانئ اجلافة .
دول  بني  االأول  املراكز  �سمن  اجلزائر  ت�سنف 

احلرية  موؤ�رش  على  االفريقية  والدول  العربي  املغرب 
�سرتيت  وول  �سحيفة  موؤ�س�سة  عن  االقت�سادية ال�سادر 
جورنال وذلك  من خالل التزام اجلزائر باحلفاظ على 
خالل  من  املنطقة  يف  حترراً  االأكرث  تعترب  عمل  بيئة 
ال�سيما  اخلا�سة  ال�رشكات  على  ال�رشائب  تخفي�س 
ANSEJ/CNAC/ اطار  يف  امل�سغرة  املوؤ�س�سات 

اال�ستثمار  ت�سجيع  وكالة  اطار  يف  وكذلك   ،ANJEM
ANDI اإ�سافة اإل حرية تنقل روؤو�س االأموال خا�سة 
اجلزائر  تتيح  كما    ،2020 املالية  قانون  ت�سهيالت  مع 
بع�س  يف  اجلزائريني  مع  بال�رشاكة  لالأجانب  الفر�سة 

القطاعات خارج قاعدة 49، %51 ، 
مزايا  اأهم  من  واحدة  املنخف�سة  التكاليف  تعد 
االأكرث  االإيجار  تكلفة  خالل  من  اجلزائر  وذلك 
واالأرا�سي  املكاتب  من  لكل  املنطقة  يف  انخفا�ساً 
والدعم  اخل�سخ�سة  بني  املزج  اإل  اإ�سافة  ال�سناعية 
يف قطاع املرافق العامة والذي ينعك�س ب�سكل مبا�رش 
على تكاليف الكهرباء والغاز واملاء  والتي تعد تناف�سية 
ب�سكل كبري اأي�ساً وهو ما يوؤثر بدوره على اأجور العاملني. 
كما تعد القوى العاملة يف اجلزائر االأكرث تعليماً وخربة 
يخفف  الذي  االأمر  االفريقي،  ال�ساحل  منطقة  يف 
االأجنبية  اخلربات  ا�ستقطاب  عبء  امل�ستثمرين  على 
واحلفاظ عليها والذي ي�سهم بدوره يف بناء فريق حملي 
املدى  على  عليه  املحافظة  يكن  وملتزم  متمّر�س 

الطويل.
ومن املميزات الرئي�سية االإ�سافية التي يجب اأن تقدمها 
وحتويل  توطني  اإعادة  حرية  للم�ستثمرين:  اجلزائر 
ت�سدير  اأو  ا�سترياد  حرية  االأموال.  وروؤو�س  االأرباح 
الدخل،  على  �رشائب  ال  واالأجنبية.  املحلية  العمالت 
اأو  العقارات،  اأو  املبيعات،  اأو  الراأ�سمالية،  االأرباح  اأو 
حقوق  ر�سوم  اأو  املوزعة،  ال�رشكات  اأرباح  اأو  الفوائد، 
معظم  مبمار�سة  لالأجانب  اجلزائر  ت�سمح  االمتياز. 
املالية  قانون  ن�سو�س  بن�سب خمتلفة ح�سب  االأن�سطة 
اجلديد.  مالحظة : يجب اإن�ساء مركز التحكيم التجاري 
بالتن�سيق مع دول اجلوار االفريقي ، والذي يقوم بت�سوية 
املناطق  دول  مبواطني  اخلا�سة  التجارية  املنازعات 
عليها  املتنازع  القيمة  مبلغ  حتديد  اأن  ب�رشط  احلرة  
وعدم جتاوزها . فر�س اال�ستثمار يف )0(" على الرغم 
كبري  ب�سكل  مواردها  يف  الدولة  ميزانية  اعتماد  من 
اجلزائري  االقت�ساد  يتاز  املحروقات،  قطاع  على 
خمتلف  م�ساهمة  ن�سبة  ذلك  اإل  ت�سري  بالتنوع، كما 

القطاعات االقت�سادية يف الناجت املحلي االإجمايل.

مكافحة التهريب واإقامة مناطق جتارة حرة 

هذه الفكرة لتفعيل املناطق 
احلرة اخلا�صة يكون تنفيذاً 

لتوجه احلكومة بتفعيل 
دور القطاع اخلا�ص املحلي 

واالأجنبي واإ�صهامه يف عملية 
التنمية امل�صتدامة والتي 

ت�صتدعي روؤو�ص اأموال كبرية 
ت�صاهم يف ا�صتيعاب جزء من 
العمالة الوطنية وا�صتغالل 

املوارد االأولية املحلية ، 
ولهذا يجب الرتخي�ص لعدد 
من املناطق احلرة اخلا�صة 

العاملة يف خمتلف االأن�صطة 
االقت�صادية 

بقلم: خمتار عاليل
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اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 
غياب  ت�سجيل  نحو  نا�رص  بن  اإ�سماعيل 
الإ�سابة  ب�سبب  املناف�سة  عن  جديد 
الأ�سابيع  خالل  تلقاها  التي  الع�سلية 
الإيطايل،  ميالن  ناديه  رفقة  املا�سية 
اآمال  �سبور"  "�سكاي  موقع  خّيب  اأين 
التي  "الرو�سونريي"  ت�سكيلة  جماهري 
اجلزائري  لعبها  عودة  يف  تاأمل  كانت 
بوابة  من  امليادين  اإىل  جمددا  ال�ساب 
حل�ساب  غدا  املربجمة  كالياري  مباراة 
اأين  اليطايل،  الدوري  من   18 اجلولة 
متو�سط  اأن عودة  نف�سه  امل�سدر  ك�سف 
يف  م�ستبعدة  الوطنية  الت�سكيلة  ميدان 
هذا اللقاء، وغيابه �سوف يتوا�سل وذلك 
ب�سبب عدم امتثاله اإىل ال�سفاء نهائيا من 
الإ�سابة التي يعاين منها وهو الذي لي�س 
يغامر  ولن  اللعب،  اأجل  من  بعد  جاهزا 
وهو  اللقاء  يف  باإقحامه  بيويل  املدرب 
غري جاهز بدنيا اإىل حني التعايف ب�سفة 
الالعب  الإ�سابة  هذه  وكلفت  نهائية. 
ال�سابق لنادي اأر�سنال الجنليزي البتعاد 

واجلميع  �سهر،  مدار  امليادين على  عن 
امل�ستطيل  اإىل  جمددا  عودته  ينتظر 
الأخ�رص وهو الذي يعترب ركيزة اأ�سا�سية 
و�سط  مبن�سب  امليالن  تعداد  يف 
الغائب  نا�رص  بن  يكون  ولن  امليدان، 
لقاء  يف  اللومباردي  النادي  عن  الوحيد 
هرنانديز  ثيو  زميله  يرافقه  اأين  الغد، 

ولعبني اآخرين.
عي�شة ق.
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عي�شة ق

اأين نّددوا بالو�سعية ال�سعبة التي مير 
تنادي  �سعارات  واأطلقوا  الفريق  فيها 
جمل�س  اأع�ساء  وجميع  مالل  برحيل 
الإدارة امل�ساندين له الفريق �رصيعا، 
راأ�س  فتح  على �رصورة  �سددوا  حيث 
اأجل  من  الريا�سية  ال�رصكة  مال 

و�رصاء  بالتقدم  للم�ستثمرين  ال�سماح 
الو�سع  من  الفريق  واإنقاذ  الأ�سهم 
حيث  عليه،  يتواجد  الذي  احلايل 
يف  تواجدت  التي  اجلماهري  اتفقت 
رجل  اإىل  الفر�سة  منح  على  امل�سرية 
الأعمال ياري�سان الذي اأبدى يف عّدة 
منا�سبات ا�ستعاداه من اأجل ال�ستثمار 
رحيل  م�سرتطا  الأ�سهم  اأغلب  و�رصاء 

الإدارة احلالية.
نحو  اجلماهري  م�سرية  وتوا�سلت 
بوقفة  قاموا  اأين  نوفمرب  اأول  ملعب 
املطلقة  الرغبة  توؤكد  احتجاجية 
منذ  يعي�س  الذي  مالل  للرئي�س 
كبريا  �سغطا  احلايل  املو�سم  بداية 
يدعو غلى رحيله من الفريق �رصيعا، 
مدينة  اإىل  املوؤدية  املنافذ  وعرفت 

ا�ستنفارا  املدينة  وو�سط  وزو  تيزي 
لعنا�رص الأمن من اأجل �سمات الأمن 
وتفادي اأي انزلقات ل يحمد عقباها 
ح�سب  الأمور  تكييف  جانب  اإىل 

البالد  به  متر  الذي  ال�سحي  الو�سع 
ومنع  كورونا،  وباء  انت�سار  ب�سبب 
قادمة  حافالت  عدة  دخول  اإثر  على 
بجاية،  غرار  على  اأخرى  وليات  من 

العا�سمة  اجلزائر  البويرة،  �سطيف، 
اأع�ساء  اعتقال  جانب  اإىل  ووهران، 
للجنة  ال�سابق  والرئي�س  الأولرتا�س 

اأن�سار "الكناري" �سيد علي ع�سلي.

�نتف�س �أن�شار نادي �شبيبة �لقبائل �أم�س �شد رئي�س �لفريق �شريف مالل، �أين 
خرجو� بقوة �إىل �ل�شارع يف م�شرية من �أجل �لدعوة �إىل رحيله من على ر�أ�س 

�لفريق ورف�س تو�جده باأية �شكل من �لأ�شكال بعد �تهامه بالف�شل يف �مل�شروع 
�لذي وعد به جماهري �لفريق �لقبائلي عندما حّل عليه قبل ثالثة �أعو�م من �أجل 
قيادته �إىل �لعودة ملن�شة �لتتويجات وهو �لأمر �لذي مل يحدث، حيث لّبى �لأن�شار 
�لدعوة �لتي دعا �إليها حمبو �لفريق �لأ�شبوع �لفارط وكانو� عند �ملوعد بعدما كانو� 

حا�شرين يف �شو�رع مدينة تيزي وزو

خرجت يف م�شرية �أم�س ب�شو�رع تيزي وزو وقامت بوقفة �حتجاجية

��شتعد�د لنطالق دورة �حتاد �شمال �إفريقيا لأقل من 17 عاما

بن �لعمري على بعد خطوة من �أهلي جّدة

التحاق منتخبي تون�ض وليبيا باأر�ض الوطن

�ضليماين معني بقائمة لقاء اأوملبيك ليون اأمام ميتز

دورة  بح�سور  املعنية  الر�سمية  الوفود  التحقت 
احتاد �سمال اإفريقيا لفئة اقل من 17 عاما اأول 
بالدنا  حتت�سنها  والتي  الوطن،  باأر�س  اأم�س 
جانفي   24 اإىل   18 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
كاأ�س  اإىل  تاأهيلية  حمطة  تعترب  والتي  املقبل، 
اإفريقيا لنف�س الفئة، حيث �سوف تعرف م�ساركة 
ثالثة منتخبات ويتعلق الأمر بكل من املنتخب 
–البلد املنظم-، تون�س وليبيا، ويتاأهل  الوطني 
اإىل العر�س الكروي �ساحي املركز الأول باعتبار 
دورة  �سكل  على  جتري  �سوف  املناف�سة  اأن 
�سيوف  وحّل  الثالثة،  املنتخبات  بني  م�سّغرة 

اجلزائر م�ساء اأول اأم�س مبطار هواري بومدين 
تون�س،  عرب  جاءت  خا�سة  طائرة  عرب  الدويل 
عرفت التحاق وفد املنتخبني التون�سي والليبي 
"لوناف"  هيئة  جانب  من  الر�سميني  جانب  اإىل 
واحلكام املعنيني باإدارة املباريات، وقد تواجد 
ممثلون من الفاف يف ا�ستقبال ال�سيوف اأين مت 
حتويلهم اإىل مراكز الإقامة على مدار تواجدهم 
من  اأربعة مالعب  بينما مت حت�سري  بالدنا،  يف 
اأجل اإقامة تدريبات املنتخبني التون�سي والليبي 
 5 ملعب  ملحق  من  كل  م�ستوى  على  وذلك 
جويلية، اأحمد فالك بحيدرة، املركب الريا�سي 

للقليعة وملعب اأولد فايت. يبداأ اأ�سبال املدرب 
املنتخب  مبواجهة  املناف�سة  ل�سات  الوطني 
الليبي غدا على ملعب 5 جويلية الأوملبي �سمن 
اللقاء الفتتاحي من الدورة ح�سب عملية �سحب 
بينما  ال�سابقة،  الأيام  التي جرت خالل  القرعة 
الثالثة  اجلولة  يف  التون�سي  املنتخب  يالقي 
املقرر  الدورة  من  الأخري  اليوم  يف  املقررة 
العنا�رص  اأن  باعتبار  احلالني  ال�سهر  من   24 يف 
املقررة  الثانية  لعب اجلولة  الوطنية معفاة من 

يف 21 منه وجتمع منتخبي تون�س وليبيا.
عي�شة ق.

رودي  الفرن�سي  ليون  اأوملبيك  نادي  ك�سف مدرب 
اإ�سالم  اجلزائري  الدويل  الالعب  اأن  غار�سيا 
حت�سبا  ح�ساباته  �سمن  يكون  �سوف  �سليماين 
للمقابلة التي يخو�سها ناديه اأم�سية اليوم اأمام ميتز 
حل�ساب اجلولة 20 من الدوري الفرن�سي، ويف هذا 
اأم�س  اأول  تن�سيطه  خالل  غار�سيا  اأو�سح  ال�سدد 
ندوة �سحافية قبل موعد اللقاء اأن مهاجم اخل�رص 
التحق موؤخرا فقط بتعداد النادي الفرن�سي ووقع 
يف �سفوفه، حيث مل يلعب مباراة كاملة يف اأقدامه 
هذا املو�سم اإل اأنه �سيكون �سمن قائمة الالعبني 

التي �سوف ي�ستدعيها حت�سبا للقاء ميتز.

اجلزائري عندما  بالعبه  الفرن�سي  املدرب  اأ�ساد 
اللعب  وخ�سائ�س  موا�سفات  ميلك  اأنه  �سدد 
من�سبه  نف�س  يف  ين�سطون  لعبني  عن  خمتلفة 
ان  م�ستطردا  ليون،  اأوملبيك  بفريق  حربة  كراأ�س 
�سليماين ميلك قوة يف اللعب بالراأ�س وهي امليزة 
مرتاحا  جتعله  "الليغ1"  رائد  مع  يحتاجها  التي 
املركاتو  هذا  معه  والتوقيع  الفريق  مع  لتواجده 
مواطنه  يتوجه  منف�سل،  مو�سوع  يف  ال�ستوي. 
العودة  نحو  العمري  بن  جمال  الفريق  يف  وزميله 
ال�سعودي  الدوري  يف  جديدة  جتربة  خو�س  اإىل 
تقارير  ك�سفت  بعدما  جدة،  اأهلي  بوابة  عرب 

للخ�رص  املحوري  املدافع  اأن  �سعودية  اإعالمية 
امتام  اأجل  من  واحدة  خطوة  �سوى  تف�سله  ل 
واأو�سحت  اجلديد،  فريقه  اإىل  والنتقال  ال�سفقة 
نف�س اللم�سادر اأن احل�سم يف ال�سفقة �سيكون هذا 
توا�سلت مع الالعب  الإدارة  واأن  الأ�سبوع، خا�سة 
ب�ساأن تقدمي عر�سها له وتلقت موافقته املبدئية 
ليون على طلب خدماته وهو  اإدارة  رد  انتظار  يف 
الذي كان التحق ب�سفوف النادي الفرن�سي �سائفة 
ف�سخ  عقب  حر  انتقال  �سفقة  املن�رصم يف  العام 

عقده مع ال�سباب ال�سعودي.
عي�شة ق.

تاألقه مل يكن كافيا خلروج مونبلييه بالفوز

ديلور ممرر حا�ضم 
وي�ضجل بالعقب

ف�سل الالعب الدويل اجلزائري اأنديه ديلور يف 
قيادة ناديه مونبلييه اإىل الفوز يف املقابلة التي 
ال�سيف  اأمام  ميدانه  على  ام�س  اأول  خا�سها 
من  الفتتاحي  اللقاء  حل�ساب  موناكو  نادي 
اجلولة 20 للدوري الفرن�سي، ورغم اأن الالعب 
كان حا�سما واأف�سل لعب من جانب فريقه على 
اأمام  كافيا  يكن  مل  ذلك  اأن  اإل  امللعب  اأر�سية 
جنح  الذي  الفرن�سية  "الإمارة"  نادي  ت�سكيلة 
لعبوه يف النت�سار بثالثية لهدفني، يف مقابلة 
مثرية وا�سل خاللها مهاجم اخل�رص يف التاأكيد 
على البداية القوية التي ي�سجلها خالل املو�سم 
الكروي احلايل وهو الذي ب�سم يف اللقاء هدف 

ومتريرة حا�سمة.
اول �ساعة  ديلور �سقوطا حرا يف  �سّجل زمالء 

من اللعب بعدما ا�ستقبلت �سباكهم ثالثة اأهداف كاملة، قبل اأن ينتف�س ديلور ومينح متريرة 
حا�سمة اإىل زميله اإيلي واهي الذي قلّ�س النتيجة يف الدقيقة 64 من اللقاء، قبل اأن يتكفل 
بنف�سه بت�سجيل الهدف الثاين ملونبلييه عرب حركة فنية رائعة من خالل ت�سجيل الكرة عرب 
الكعب، اإل اأن ذلك مل يكن كافيا لزمالئه من اأجل العودة يف اللقاء، حيث لعب ديلور كامل 
اأطواره، و�سيع الفريق املحلي عدة فر�س تهديفية �سانحة للت�سجيل، وعلى اإثر ذلك رفع 

لعب اخل�رص ر�سيده هذا املو�سم غلى 9 اأهداف و7 متريرات حا�سمة.

جماهري الكناري تنتف�ض �ضد مالل وتطالب برحيله

عودته �إىل �ملناف�شة موؤجلة �إىل تاريخ لحق

بن نا�ضر مر�ضح للغياب
 اأمام كالياري

ل�شام تفّوت �لنفر�د بالو�شافة و�أبناء �لزيبان ي�شقطون مبلعبهم

اأبناء التيطري والعقارب يتوّهجون خارج القواعد
تاألق فريقا اأوملبي املدية واحتاد 
الثامنة  اجلولة  خالل  بلعبا�س 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
اول  فعالياتها  توا�سلت  التي 
من  بالفوز  عودتهما  بعد  اأم�س 
خارج الديار على ح�ساب جمعية 
على  ب�سكرة  واحتاد  مليلة  عني 
التوايل، و�سطع جنم ت�سكيلة اأبناء 
"التيطري" عقب النت�سار الثمني 
بعد  التوايل  على  الرابع  وهو 
بداية �سيئة متّكنت الت�سكيلة على 
وت�سجيل  النتفا�س،  من  اإثرها 
بعد  القواعد  خارج  انت�سار  ثالث 
وجنم  العا�سمة  احتاد  لقاءي 
�سمح  الذي  النت�سار  وهو  مقرة، 
مقدمة  نحو  بالزحف  لالأوملبي 
عن  الفارق  وقل�س  الرتتيب  جدو 

الو�سافة اإىل نقطة واحدة، جتعله 
الأوىل  الأدوار  للعب  مر�سحا 
املو�سم  هذا  الوطنية  للبطولة 
املدرب  اأ�سبال  موا�سلة  حال  يف 
�رصيف حجار على هذا املنوال، 
ت�سكيلة  �سجلت  املقابل،  يف 
"ل�سام" �سقوطا مدويا ومفاجئا، 
فّوتت على اإثره النفراد باملركز 
عن  الفارق  وتقلي�س  الثاين 
اإىل  �سطيف  وفاق  املت�سدر 

نقطتني موؤقتا.
احتاد  لعبو  حتّدى  جانبه،  من 
التي  الع�سرية  امل�ساكل  بلعبا�س 
املو�سم  انطالق  منذ  بها  ميرون 
من  واحلرمان  الإجازات  بغياب 
املدرب  وغياب  اجلدد  الالعبني 
اأين  الديار،  خارج  بفوز  وعادوا 

اجلنوب  نحو  �سفريتهم  تكللت 
ال�رصقي ملالقاة امل�سيف احتاد 
اإىل  كامال  بالزاد  بالعودة  ب�سكرة 
عرب  انتفا�سة  وحتقيق  الديار 
ت�سجيل الفوز الثاين على التوايل، 
"العقارب"  ت�سكيلة  �ساعد  الذي 
اخلطر،  منطقة  عن  البتعاد  يف 
مقدمة  مراكز  نحو  والزحف 
اأغرقت  بينما  الرتتيب،  جلدول 
اأبناء  ت�سكيلة  الهزمية  هذه 
�سل�سلة  وا�سلت  التي  "الزيبان" 
اللقاء  بتحقيق  ال�سلبية  النتائج 

ال�سابع على التوايل دون فوز.

الن�رصية والكابا يوا�سالن الغرق

فريقي  ا�ستغّل  ذلك،  جانب  اإىل 

ال�سلف  وجمعية  ال�ساورة  �سبيبة 
القواعد  داخل  ال�ستقبال  فر�سة 
على  الثالث  بالنقاط  واحتفظا 
واأهلي  داي  ح�سني  ن�رص  ح�ساب 
برج بوعريرج، حيث متكن اأ�سبال 
تدارك  اإيغيل من  املدرب مزيان 
امام  ال�سابقة  اجلولة  هزمية 
�سبيبة �سكيكدة واأطاحوا ب�سيفهم 
مثرية،  مباراة  يف  العا�سمي 
�ساعدتهم على اللتحاق باملركز 
اجلمعية  ا�ستغلت  بينما  الثاين، 
الفرتة ال�سعبة التي مير بها انالدي 
الربايجي واأطاحت به بثنائية دون 
ت�سكيلة  ل�سعود  كافية  كانت  رد، 
املركز  اإىل  الون�رصي�س"  "اأ�سود 

اخلام�س بجدول الرتتيب.
عي�شة ق.

عي�شة ق.
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�أمام  �لفوز  حتقيق  من  روما  الزيو  متكن 
من   18 �جلولة  �أم�س يف  �أول   0-3 روما  جاره 
�ملا�ضي  للمو�ضم  وخالفاً  �الإيطايل،  �لدوري 
�لذهاب  �لفريقان مو�جهتي  فيه  �لذي خا�س 
و�الإياب �أمام جمهورهما يف �مللعب �الأوملبي 
قبل �أن يدخل »كوفيد-19« على �خلط ويعلق 
خلف  ��ضتكمالها  قبل  عدة  الأ�ضهر  �لبطولة 
مناف�ضاً  نف�ضه  روما  فر�س  مو�ضدة،  �أبو�ب 
يف  �مل�ضاركة  �أثرت  فيما  �للقب،  على  جدياً 
دوري �الأبطال و�الإ�ضابات على الزيو تر�جعت 
على �إثرها نتائجه وترتيبه، لكن فريق �ملدرب 
يف  �الأول  �للقاء  �إىل  دخل  �إينز�غي  �ضيموين 
بني  �إ�ضبانيني  حار�ضني  بوجود  �لناديني  تاريخ 
روما  مرمى  يف  رينا  -بيبي  �لثالث  �خل�ضبات 
يف  وهو  �ملقابلة-،  �جلهة  يف  لوبيز  وباو 

�أول  يف  ��ضتفاقته  �أكد  ثم  جيد،  معنوي  و�ضع 
�جلمعة،  يوم  �لفريقني  بني  تقام  دربي  مبار�ة 
حا�ضما �إياها عن جد�رة وملحقاً بجاره �للدود 
�خل�ضارة يف �ملو�جهة �الأوىل بني �لفريقني يف 
عهد �ملالك �جلديد »للجالورو�ضي« �الأمريكي 
�لربتغايل  ومني فريق �ملدرب  د�ن فريدكني، 
فتجمد  �ملو�ضم،  هذ�  �لر�بعة  فون�ضيكا  باولو 
ر�ضيده عند 34 نقطة و�أ�ضبح مهدد�ً بفقد�ن 
�ملركز �لثالث ل�ضالح جوفنتو�س حامل �للقب 
�لذي يخو�س �ليوم مو�جهة من �لعيار �لثقيل 
�ضد �إنرت ميالن �لثاين. يف �لرتتيب، �أما الزيو 
�إىل  �إىل 31 نقطة و�ضعد موؤقتا  فرفع ر�ضيده 
نابويل  خلف  �الأهد�ف  بفارق  �ل�ضابع  �ملركز 

و�أتاالنتا.
هذه  وترجم  �لبد�ية  منذ  �الأف�ضل  الزيو  وكان 

 14 �لدقيقة  يف  �لت�ضجيل  بافتتاح  �الأف�ضلية 
�أمام  �إيبانيز  رودجر  �لرب�زيلي  من  خطاأ  بعد 
ومررها  �لكرة  خطف  �لذي  الت�ضاري  مانويل 
�ل�ضباك  �الأخري  �أودعها  �إميوبيلي،  ت�ضريو  �إىل 
�ملو�ضم،  هذ�  �لدوري  يف   12 هدفه  لي�ضجل 
ومل ينتظر الزيو طوياًل الإ�ضافة �لهدف �لثاين 
حني توغل الت�ضاري يف �جلهة �ليمنى ملنطقة 
مع  �حتكاك  جر�ء  ي�ضقط  �أن  قبل  �جلز�ء 
جانلوكا مان�ضيني، لكنه نه�س ومرر �لكرة �إىل 
�أر�ضية على ميني  �ضددها  �لذي  �ألربتو  لوي�س 
العبي  من  �عرت��س  و�ضط  لوبيز  باو  مو�طنه 
قر�ر  بانتظار  �للعب  عن  توقفو�  �لذين  روما 
روما  و�نتظر  الت�ضاري،  �ضقوط  ب�ضاأن  �حلكم 
�لهجومي  ح�ضوره  لت�ضجيل   35 �لدقيقة  حتى 
�لثالث  �خل�ضبات  خارج  بت�ضديدة  �الأول 

لالأرميني هرنيك خميتاريان.
وبقيت �لنتيجة على حالها حتى نهاية �ل�ضوط 
يف  نهائياً  �ملبار�ة  ح�ضم  الزيو  لكن  �الأول، 
هدفه  �ألربتو  لوي�س  �أ�ضاف  حني  �لثاين  بد�ية 
بت�ضديدة  لفريقه  و�لثالث  �لثاين  �ل�ضخ�ضي 

�لز�وية  �إىل  �ملنطقة  م�ضارف  من  حمكمة 
�لي�رسى، وبات لوي�س �ألربتو �أول العب ي�ضجل 
هدفني �أو �أكرث لالزيو يف مبار�ة حمت�ضبة على 
يف  مان�ضيني  روبرتو  منذ  روما  �ضد  �أر�ضه 

نوفمرب 1998. 

لزيو يح�ضم ديربي روما بثالثية

مي�ضي يطلب امل�ضاركة
 بنهائي ال�ضوبر

وّجه ليونيل مي�ضي جنم بر�ضلونة، 
رونالد  �لهولندي  ملدربه  طلبًا 
�أثناء �ال�ضتعد�د ملو�جهة  كومان 
�أتلتيك بيلباو �ملقررة غد� حت�ضبا 
�الإ�ضباين  �ل�ضوبر  كاأ�س  لنهائي 
�الإ�ضباين  �ل�ضوبر  بطولة  تقام   ،
�إ�ضبانيا  يف  �لعام  هذ�  �ملقامة 
برعاية  جانفي   17 �إىل   13 من 
كل من �أر�مكو �ل�ضعودية، طري�ن 

�لنهائي  �ل�ضعودية، وغاب مي�ضي عن مو�جهة ن�ضف  �ل�ضعودية وروح 
�ل�ضاق  يف  ع�ضلي  �نزعاج  من  معاناته  ب�ضبب  �ضو�ضييد�د،  ريال  �ضد 
�لي�رسى، ووفًقا ل�ضحيفة »موندو ديبورتيفو«، فاإنه رغم تغيب مي�ضي 
عن �لتدريبات �جلماعية لرب�ضلونة �أول �أم�س، �إال �أنه تدرب مبفرده، 
وطلب من كومان �لدفع به يف نهائي �ل�ضوبر، و�أ�ضارت �أن بر�ضلونة مل 
ي�ضدر �أي بيان طبي ل�رسح �حلالة �لبدنية ملي�ضي، �الأمر �لذي �أثار كل 

�أنو�ع �لتكهنات حول �لالعب.
و�أو�ضحت �أن �ل�ضبب قد يكون �أنه ال توجد �إ�ضابة، لكن هناك بع�س 
�أو  طبيعي  ب�ضكل  بالتدريب  للربغوث  ي�ضمح  ال  �لذي  فقط  �النزعاج 
�للعب دون �لتعر�س خلطر �الإ�ضابة، وقالت �ل�ضحيفة �إن مي�ضي ذهب 
للمدينة �لريا�ضية لرب�ضلونة �خلمي�س �ملا�ضي الختبار نف�ضه، و�كت�ضف 
�أنه يف حالة �أف�ضل من �الأيام �ل�ضابقة، و�أ�ضافت �أن مي�ضي من �ختار 
ب�ضاأن م�ضاركته يف  �لقر�ر  لكن  للتدريبات �جلماعية،  �الن�ضمام  عدم 
�ملبار�ة، لن يتخذ حتى �للحظات �الأخرية، وذكرت �أن �لتفاوؤل ب�ضاأن 
�ملا�ضي،  �الأربعاء  �لو�ضع  عليه  كان  مما  كثرًي�  �أكرب  مي�ضي  م�ضاركة 
حيث �أن �لالعب �خترب نف�ضه يف تدريبات �لبارحة، قبل �لتحدث مع 
�الأطباء التخاذ �لقر�ر �لنهائي �ضباح �ليوم، و�إذ� مل يكن مي�ضي جاهًز� 
ب�ضكل كامل للم�ضاركة، قد ين�ضم �إىل قائمة �ملبار�ة ويجل�س على دكة 

�لبدالء لل�رسورة، ب�رسط عدم وجود خطر يهدد �بتعاده لفرتة �أكرب.

موراتا: حتركاتي ت�ضاعد رونالدو و�ضعيد باللعب مع ديبال
نادي  مهاجم  مور�تا  �ألفارو  �أبدى 
غرفة  مل�ضاركته  فخره  جوفنتو�س 
�لربتغايل  مع  �ملالب�س  تغيري 
و�الأرجنتيني  رونالدو  كري�ضتيانو 
عندما  �أنه  موؤكد�  ديباال،  باولو 
من  متكن  باأنه  �أبنائه  �ضيخرب  يعتزل 
خالل  �الإ�ضباين،  وقال  معهما،  �للعب 
»�ضكاي  قنو�ت  �ضبكة  ن�رستها  مقابلة 
�ضبورت« �أول �م�س: »من �ل�ضهل �للعب 

وقت  منذ  �أعرفه  فاأنا  كري�ضتيانو،  مع 
ال  �لتي  �لطبيعية  �ملو�قف  يف  طويل، 
ي�ضجل فيها العب عادي يكون باإمكانه 
�لت�ضجيل«، و�أ�ضاف: »�أنا �أعلم حتركاته 
�لكثري  يف  به،  �لقيام  يحب  وما  جيًد� 
من �الأوقات �أُبعد عنه �لالعبني بف�ضل 
�أال  يف  ي�ضاعدين  ا  �أي�ضً وهو  حتركاتي، 
�أو�جه د�ئما مناف�ضني �أو ثالثة«، وز�د: 
ال  وجودة  قدر�ت  ميتلك  مذهل،  »�إنه 

يرغب،  �أينما  �للعب  وباإمكانه  تُ�ضدق 
باإمكانه �للعب يف �ملركز رقم 9 �أو 10 
يف  معه  باللعب  �أ�ضتمتع   ،11 حتى  �أو 
لوقت  �ألعب بجو�ره  �أن  و�أمتنى  كل يوم 

طويل«.
يل.  بالن�ضبة  كبري  فخر  »�إنه  وتابع: 
ترعرعت على روؤيته وهو يلعب وعندما 
�ن�ضممت للفريق متلكني حما�ضا كبري� 
�أو  هو  معه  �للعب  يف  �لتفكري  مبجرد 

م�ضتوى  �أ�ضحاب  العبان  �إنهما  ديباال، 
لعبت  �أنني  �أبنائي  �ضاأخرب  للغاية،  عاٍل 
�أن  يذكر  وديباال«.  كري�ضتيانو  بجو�ر 
يف  للبيانكونريي  �ن�ضم  �لذي  مور�تا، 
من  قادما  �الأخرية  �النتقاالت  �ضوق 
�أتلتيكو مدريد، �ضّجل 11 هدفا خالل 
19 مبار�ة خا�ضها حتت قيادة �ملدرب 
عالقة  به  جتمعه  �لذي  بريلو  �أندريا 

ر�ئعة.

اإ�ضابة بوكيتينو 
بفريو�س كورونا

�أول  �لفرن�ضي  جريمان  �ضان  باري�س  �أعلن 
ماوري�ضيو  �الأرجنتيني  �إ�ضابة مدربه  �أم�س 
بوكيتينو بفريو�س كورونا �مل�ضتجد، و�أ�ضار 
على  ح�ضابه  يف  �لفرن�ضية  �لعا�ضمة  نادي 
تويرت �أن �ملدرب �لذي ��ضتلم من�ضبه مطلع 
جانفي �حلايل �ضيحرتم �حلجر �ل�ضحي على 
�أن ي�رسف على �لفريق م�ضاعد�ه خي�ضو�س 
�ضد  �ملبار�ة  يف  د�غو�ضتيو  وميغيل  برييز 
�أجنيه �لتي جرت �أم�س �ضمن �ملرحلة 20 
من بطولة فرن�ضا، و�أ�ضاف »خ�ضع بوكيتينو 
فجاءت  كوفيد-19  عن  للك�ضف  لفح�س 
للربوتوكول  �ضيخ�ضع  �يجابية،  نتيجته 
العبني  ثالثة  ويعاين  �ملعتمد«،  �ل�ضحي 
�مل�ضتجد �ضمن  كورونا  من فريو�س  حالياً 
ت�ضكيلة باري�س �ضان جريمان وهم �لرب�زيلي 
ر�فينيا، �الأملاين ثيلو كيهلر و�ل�ضاب كولني 
�ضد  �ملبار�ة  عن  �أي�ضاً  و�ضيغيبون  د�غبا 
مباريات   3 جريمان  �ضان  وخا�س  �أجنيه، 
مع  فتعادل  بوكيتينو  باإ�رس�ف  �الآن  حتى 
 0-3 بري�ضت  على  وفاز   ،1-1 �إتيان  �ضانت 
وتوج بكاأ�س �الأبطال على ح�ضاب مر�ضيليا 

2-1 �الأربعاء �ملا�ضي.  

رئي�س الحتاد الإ�ضباين يعتذر لريال مدريد
�أو�ضح لوي�س روبيالي�س رئي�س 
�لقدم  لكرة  �الإ�ضباين  �الحتاد 
مدريد  ريال  تعر�س  حقيقة 
�أتلتيك  �ضد  حتكيمي  لظلم 
كاأ�س  نهائي  ن�ضف  يف  بيلباو 
وبتنظيم  �الإ�ضباين  �ل�ضوبر 
من gsaksa و�ضمن مبادر�ت 
تقام  �حلياة  جودة  برنامج 
هذ�  �الإ�ضباين  �ل�ضوبر  بطولة 
�إىل   13 من  �إ�ضبانيا  يف  �لعام 
من  كل  برعاية  جانفي،   17
طري�ن  �ل�ضعودية،  �أر�مكو 
�ل�ضعودية،  وروح  �ل�ضعودية 
�لتقارير  من  �لعديد  وكانت 
ريال  �أن  زعمت  �ل�ضحفية 

يف  جز�ء  ركلة  ��ضتحق  مدريد 
�ملبار�ة،  من  �الأخرية  �لدقائق 
بعدما مل�ضت �لكرة يد �أوناي نونيز 
�أن  �لتقارير  و�أ�ضارت  بيلباو،  العب 
تقنية �لفيديو تغا�ضت عن مر�جعة 
يد،  مل�ضة  تت�ضمن  �لتي  �للعبة 
�ضهدت  �أخرى  و�قعة  على  وركزت 

مد�فع  ر�مو�س  �ضريجيو  �ضقوط 
مع  ثنائي  �رس�ع  عقب  �ملرينغي، 

العب �آخر من بيلباو.
ووفًقا ل�ضحيفة »ماركا« �الإ�ضبانية، 
حدوث  عن  �عتذر  روبيالي�س  فاإن 
ب�ضبب  للجدل،  �ملثري  �الأمر  هذ� 
�لتي  »موفي�ضتار«  قناة  من  خطاأ 

�للعبة  �إظهار  يف  ف�ضلت 
تخ�ضع  �لتي  �ل�ضحيحة 
حكام  قبل  من  للمر�جعة 
وقال  �لفيديو،  تقنية 
عر�س  »بعد  روبيالي�س: 
لر�مو�س،  �مل�ضرتكة  �لكرة 
�لقناة  على  يجب  كان 
عر�س لعبة مل�ضة �ليد �لتي 
و�أنا  باملر�جعة،  حتظى 
�أعتذر ب�ضبب حدوث ذلك«، 
»�إخفاء  روبيالي�س:  و�أ�ضاف 
�ملر�جعة  حمل  �للعبة 
ف�ضل  �إنه  �ضخيف،  �أمر 
�لتلفزيوين«،  �الإخر�ج  من 
وذكرت �ل�ضحيفة �الإ�ضبانية 
�أظهرت  �ملبار�ة،  �نتهاء  عقب  �أن 
�للقطات  كل  »موفي�ضتار«  قناة 
�ملتاحة من �للعبة �ملثرية للجدل، 
من  الأكرث  مر�جعتها  متت  و�لتي 
مل  لكن  �لفيديو،  تقنية  يف  دقيقة 
�لبث  خالل  �الأمر  هذ�  يعر�س 

�ملبا�رس للقاء.

موناكو يهزم مونبلييه يف عقر الديار
من  �لفوز  نقاط  موناكو  غنم 
بثالثة  مونبلييه  م�ضيفه  �أر�س 
�فتتاح  يف  لهدفني  �أهد�ف 
�لدوري  من   20 �ملرحلة 
�لفرن�ضي، ووّقع كل من �الأملاين 
يدر  بن  وو�ضام  فوالند  كيفني 
�الإمارة  فريق  �أهد�ف  ثنائية 

و�هي  �إيلي  �ضّجل  حني  يف 
هديف  دولور  �أندي  و�جلز�ئري 
موناكو  ورفع  �الأر�س،  �أ�ضحاب 
ر�ضيده �إىل 36 نقطة يف �ملركز 
جتّمد  حني  يف  موؤقتاً  �لر�بع 
نقطة   28 عند  مونلييه  ر�ضيد 
يف �ملرتبة �لثامنة موؤقتاً �أي�ضاً، 

�ملدرب  لرجال   11 �لفوز  وهو 
�لكرو�تي نيكو كوفات�س مقابل 3 
تعادالت و6 هز�ئم، يف �ملقابل 
تعّر�س فريق �ملدرب �الأرميني 
لهزميته  ز�كاريان  دير  مي�ضال 
و4  �نت�ضار�ت   8 مقابل  �لثامنة 

تعادالت.



 

�صربي-  م�صطفى  تقرير: 
اريحا

يوم  االحتالل  �صلطات  مددت 
املوافق  املا�صى  اخلمي�س 
2021/1/14�ؤ، االعتقال االإداري 
�صاكر  القيادي  االأ�صري  بحق 
خميم  من  عاماً(   61( عمارة 
للمرة  اأريحا  جنوب  جرب  عقبة 
اأربعة  التوايل ملدة  على  الثالثة 

االأ�صري  ز�جة  �قالت  اأ�صهر. 
د�ت  »القد�س«  مع  ات�صال  يف 
االإفراج  موعد  كان  »اليوم  كوم، 
اإال  االإداري،  االعتقال  من  عنه 
االإداري جاء  االعتقال  قرار  اأن 
بعد  اإىل ق�صمه يف �صجن عوفر 
قبل  من  موقعاً  �كان  الظهر، 
�صابط منطقته عند ال�صاعة 12 
ظهراً، يف حما�لة من خمابرات 

بعد  عليه،  للتنغي�س  االحتالل 
لالإفراج،  نف�صه  يعد  كان  ان 
التمديد  قرار  ياأتي  العادة  ففي 
من  جزء  �هذا  اأيام،  عدة  قبل 
االعتقال  عذابات  م�صل�صل 
�عائلته«. لالأ�صري  االإداري 
اأكرث  اأم�صى  » ز�جي  �اأ�صافت: 
يف  معظمها  �صنوات  ع�رش  من 
كرب  �رغم  االإداري  االعتقال 
ي�صتهدفه  االحتالل  اأن  اإال  �صنه 
ب�صكل  االإداري  باالعتقال 
التمديد  هذا  �نتيجة  م�صتمر، 
لدى  االأ�رشى  احتج  االنتقامي، 
اإدارة ال�صجن على هذا التمديد 
�العن�رشي«.ي�صار  اال�صتفزازي 
القيادي  اعتقل  االحتالل  اأن 
2020م،   /5/18 بتاريخ  عمارة 
االإداري  لالعتقال  حتويله  �مت 
بزعم �جود ملف �رشي �هو من 
مبعدي مرج الزهور عام 1991.
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تطعيم الأ�سرى

ما بني رف�ض وزير الأمن وموافقة وزير �صحة الحتالل
تت�سارع الأحداث وتت�سع دائرة اخلطورة  يف �سجون الحتالل ، مع تف�سي وباء فايرو�س »كورونا« بني �سفوف الأ�سرى 
واملعتقلني الفل�سطينيني، وتنقله دون معيقات اأو عقبات من �سجن اىل اآخر، فيقتحم اجلدران ويتجاوز اأبواب الأق�سام 
ويدخل الغرف ويداهم الأج�ساد، في�سيب ويوؤذي الإن�سان الأ�سري، وبات زائراً ثقياًل ودائم احل�سور بني اأو�ساط الأ�سرى، 
امل�سابني بني الأ�سرى يف �سجني رميون والنقب،  اأعداد  املت�سارع يف  القلق على من يقبعون هناك، مع الرتفاع  ليزداد 
خالل الأيام القليلة املا�سية، حتى و�سل اإجمايل عدد الأ�سرى امل�سابني بالفايرو�س منذ انت�سار اجلائحة يف املنطقة اإىل 
قرابة )250( اأ�سري، وفقا للرواية الإ�سرائيلية، فيما الوقائع ُت�سري والأ�سرى يوؤكدون باأن الأعداد قد تكون اأكرث من ذلك 

وهي مر�سحة لالرتفاع، وهذا ما يفاقم من ماأ�ساتهم ويزيد من توترنا وخ�سيتنا عليهم.

بقلم/عبد النا�سر 
عوين فروانة

رئي�س وحدة الدرا�سات 
والتوثيق يف هيئة �سوؤون 

الأ�سرى
وع�سو جلنة اإدارة الهيئة يف 

قطاع غزة
 

تزايد  عن  االأنباء  تواتر  ظل  �يف 
اأعداد االأ�رشى امل�صابني بفاير��س 
العربي   االعالم  يُطلعنا  »كور�نا«، 
ال�صحة  لوزير  ت�رشيح  على 
اإدل�صتاين، يفيد  االإ�رشائيلي، يويل 
باأنه �صيتم ت�صليم اللقاحات امل�صادة 
م�صلحة  اإىل  كور�نا  لفري��س 
ال�صجون اعتباًرا من االأ�صبوع املقبل 

لتطعيم االأ�رشى الفل�صطينيني.

�ياأتي هذا االإعالن بعد الت�رشيحات 
الداخلي  االأمن  لوزير  العن�رشية 
رف�س جهاراً  �الذي  اأ�حانا«  »اأمري 
الفل�صطينيني  االأ�رشى  اإعطاء 
بتطعيم  �االكتفاء  امل�صاد،  اللقاح 
ادارة  يف  �العاملني  ال�صجانني 
التي  الت�رشيحات  تلك  ال�صجون. 
�حترك  فل�صطيني  برف�س  ُقوبلت 
جدال  اأحدثت  �باملقابل  قانوين، 
االإ�رشائيلية. كما  ال�صاحة  على 
لوزير  اجلديدة  الت�رشيحات  �اأن 
اأنه  تعني  ال  االإ�رشائيلي  ال�صحة 
مع  التعامل  يف  باإن�صانية  يتمتع 
الق�صايا االأكرث ان�صانية، حيث غيابه 
املتعمد ��صمته املطبق اأمام �صوء 
ال�صجون  يف  ال�صحية  االأ��صاع 
�ال�صالمة  الوقاية  اجراءات  �تردي 

املقدمة  الطبية  �اخلدمات 
لالأ�رشى منذ انت�صار اجلائحة.

النظر عن ما دار يف ار�قة  �بغ�س 
ال�صيا�صة �االمن �القانون �االعالم 
�صخ�صيا  فانا  االحتالل،  د�لة  يف 
قرار  ب�صد�ر  يقني  على  كنت 
ت  �قد عربرّ اآجال،  اأم  كهذا، عاجال 
�صا�صة  عرب  لقاء  خالل  ذلك  عن 
من  اأكرث  قبل  فل�صطني  تلفزيون 
من  �صفحتي  على  �كتبت  اأ�صبوع، 
يف  �ا�صتندت  املو�صوع،  حول  َقِبل 
الد�يل  القانون  يكفله  ما  اإىل  ذلك 
الفل�صطينيني  �املعتقلني  لالأ�رشى 
توؤكده  �ما  حالة،  هكذا  مثل  يف 
الثالثة  جنيف  اتفاقيتي  ن�صو�س 
�الرابعة �امل�صوؤ�لية التي تقع على 
اللقاحات  توفري  يف  االحتالل  د�لة 

يف  �املعتقلني  لالأ�رشى  الالزمة 
يف  املبذ�لة  �اجلهود  �صجونها، 
�من  جانب،  من  هذا  ال�صدد.  هذا 
معرفتنا  على  اعتمدت  اآخر  جانب 
على  اعتاد  �الذي  باالحتالل 
ثم  �من  بداية،  املطلق  الرف�س 
�املماطلة  التجزئة  مع  املوافقة 

�املرا�غة ..الخ.
 

لذا فمن االأهمية مبكان التاأكيد على 
تعني  ال  االإ�رشائيلية  املوافقة  اأن 
تكون  ال  اأن  �يجب  املطاف،  نهاية 

كذلك، �ذلك لالأ�صباب التالية:
ا�رشائيلي  قرار  �صد�ر  -       ان 
باإعطاء االأ�رشى اللقاحات امل�صادة، 
��صيا�صية،  قانونية  جهود  ثمرة  هو 
�انت�صارا  للحق  انتزاعا  �يعني 

�ان�صانيا  �اأخالقيا  �معنويا  نظريا 
امل�رش�عة،  حلقوقهم  �قانونيا 
يعني  ال  العملية  الناحية  من  لكنه 
اللقاحات  االأ�رشى  اعطاء كافة 
�صتعمل  ال�صجون  فاإدارة  الالزمة، 
على تق�صيمهم �جتزئتهم اىل فئات 
�مراحل، �من املمكن اأن تلجاأ اىل 

املماطلة اأ� ال�صغط �امل�صا�مة.
 

الد�لية  الرقابة  غياب  -       ان 
�اآلية  �فعاليته،  اللقاح  طبيعة  على 
انعدام  ظل  يف  لالأ�رشى،  اعطائه 
ال�صجون،  باإدارة  الفل�صطينيني  ثقة 
بنواياها  الت�صكيك  اىل  يدفعنا 
التجربة  اىل  ا�صتنادا  العن�رشية 
املريرة �القا�صية معها �ن�صع كافة 

االحتماالت.

فيه  نوؤكد  الذي  الوقت  �يف   لذا 
�صحة  �زير  ت�رشيح  اأهمية  على 
اعطاء  على  باملوافقة  االحتالل 
لفاير��س  امل�صاد  اللقاح  االأ�رشى 
ا�صتخدامها  نخ�صى  فاإننا  كور�نا، 
للتحايل  االحتالل  د�لة  قبل  من 
على القانون الد�يل �االلتفاف على 
احلقوقية  املوؤ�ص�صات  مطالبات 
مطالبون  فاإننا  لذا  �القانونية، 
القانونية  اجلهود  من  مزيد  ببذل 
�جود  �صمان  اأجل  من  �ال�صيا�صية 
لالإ�رشاف  حمايد  د�يل  طبي  �فد 
�فاعليتها،  اللقاحات  طبيعة  على 
��صمان توفريها، �مراقبة اعطائها 
لكافة االأ�رشى �االأ�صريات، د�ن قيد 
اأ� �رشط اأ� متييز. �يف اأق�رش فرتة 

ممكنة.

ق�صُة اأ�صري مدد الحتالل توقيفه ع�صر مرات
تقرير: علي �سمودي - جنني

غرقت الوالدة »�صمرية عبد اهلل » ببحر 
احلزن  مب�صاعر  املمز�جة  الدموع  من 
البكر  ابنها  قران  عقد  عندما  �االأمل 
ن�رشي  االأ�صري  �صقيقه  غياب  يف  �صمري 
عاماً(   21( فتحي  الدين  عالء  اهلل  عبد 
يف  الع�صكرية  املحكمة  مددت  الذي 
�صامل توقيفه للمرة العا�رشة على التوايل 
عام  اأيلول  من  الـ25  يف  اعتقاله  منذ 
2019. �تقول اأم �صمري: اعتقال ن�رشي، 
ال  �اأمل  »ملعاناة  العائلة  حياة  حول 
يتوقف حتى يف املنا�صبات، فقد ع�صت 
على  افتقدته  عندما  اللحظات  اأق�صى 
�بكيت  املبارك،  رم�صان  �صهر  موائد 
غيرّب  التي  العيد  اأيام  طوال  توقف  د�ن 
االحتالل ابني عنا«، �ت�صيف، »يف اليوم 
املحدد لعقد قران ابني �صمري، مل ن�صعر 
مع  اأ�صرية  اأ�صبحت  التي  الفرحة  بطعم 
من  حمر�مني  زلنا  ما  الذي  ن�رشي، 
زيارته منذ اعتقاله، قبل انت�صار فري��س 
عائلته  يف  الرابع  الولد  كور�نا«.ن�رشي 
املكونة من 8 اأنفار، �لد �ن�صاأ يف جنني، 
اأنهى  حتى  مدار�صها  يف  تعليمه  �تابع 
�لدي   « �الدته:  تقول  العامة.  الثانوية 
�طيبته  �اأخالقه  ب�صلوكه  متميز  �صاب 
�حبه لعائلته �للنا�س، متيز بحبه للتعليم 
م�صتقبله �حتقيق  لبناء  الكبري  �الطموح 
الثانوية  يف  جنح  �بعدما  اأحالمه«، 
بتخ�ص�س  للجامعة  انت�صب  العامة، 
يتدخل  يكن  »مل  �ت�صيف  املحا�صبة«، 
�احلفاط  بدرا�صته  �اهتم  بال�صيا�صة 

على مقعده الدرا�صي للو�صول الأحالمه، 
�عندما بقي له عام �احد على التخرج 
الطريق  عليه  �قطع  االحتالل  اعتقله 
ليتحول من طالب علم الأ�صري يف غياهب 
ينتمي  مل   « الظاملة«.تقول:  ال�صجون 
ل  ن�رشي الأي ف�صيل اأ� حزب، لذلك �صكرّ
لنا، فقد فوجئنا  اعتقاله، �صدمة كبرية 
مبحا�رشة  اجلنود  من  الع�رشات  بقيام 
جمعوا  رهيب،  ب�صكل  �اعتقاله  منزلنا 
يف  الن�صاء  �احتجز�ا  العائلة  اأفراد  كل 
غرفة �الرجال يف الغرفة الثانية �عزلوا 
ن�رشي عنا«، �ت�صيف، » �صعرت بخوف 
املخابرات  �صابط  عزل  خالل  �قلق 
املنزل  داخل  للتحقيق  �اخ�صاعه  له 
احلديدية  بال�صال�صل  اأمامنا  قيد�ه  ثم 
حلالته  مراعاة  د�ن  عينه  �ع�صبوا 
 � مري�س  ابني   « �تتابع:  ال�صحية«، 
�يخ�صع  ال�صدر  يف  التهابات  من  يعاين 
�صحية،  لرعاية  بحاجة  م�صتمر  لعالج 
باأخذ  له  ال�صماح  رف�صوا  اجلنود  لكن 
االأكرب،  قلقنا  �صبب  �هذا  معه،  اد�يته 
من  املر�صى  اال�رشى  يحرم  فاالحتالل 
العالج ».تتجدد دموع الوالدة اأم �صمري، 
�تقول: » ع�صنا كوابي�س رعب �قلق على 
حياة ابني ب�صبب مر�صه �انقطاع اخباره 
لزنازين  بنقله  علمنا  بعدما  خا�صة 
التعذيب يف �صجن اجللمة �عزله �منعه 
من زيارات حتى املحامني«، �ت�صيف: » 
بعد �صهرين من العذاب، نقله االحتالل 
ل�صجن جمد� الذي ال يزال حمتجزاً فيه، 
�ما زلنا ممنوعني من زيارته، فاالحتالل 
يرف�س منحنا ت�رشيح زيارد، لالإطمئنان 

�توفري  اأ��صاعه،  على  �االإطالع  عليه 
 : �ت�صيف  االأ�رشى«،  كباقي  احتياجاته 
»مل نتمكن من ر�ؤيته �صوى خالل جل�صات 
خاللها  لنا  ي�صمح  ال  التي  املحاكم 
�جرى  منه،  �االقرتاب  اليه  باحلديث 
متديد توقيفه ع�رش مرات متتالية، �من 
االأ�ل من  ثامنة يف  املقرر عقد جل�صة 
تهمة  له  �جهت  حيث  املقبل،  �صباط 
االحتالل«.اأجواء  خلية ملقا�مة  ت�صكيل 
حزن �اأمل تخيم يف منزل عائلة ن�رشي 
خا�صة بعد عقد قران بكرها �صمري قبل 
متر  حلظة  كل   « الوالدة  �تقول   ، اأيام 
اأ�جاعي ، فقلبي يبكي ليل  بغيابه تزيد 
كان  �عندما   ، عني  �بعده  لغيابه  نهار 
قران  عقد  فرحة  لنا  يبارك  اجلميع 
نفرح  فكيف  دموعي  جتف  مل  ابننا 
حتى  �حمر�مني  الق�صبان  خلف  �ابني 
اأ�قاتي  اأق�صى   « �ت�صيف  ؟«  زيارته  من 
لرب  �ا�صلي  اليها  �احتدث  اأقبل �صوره 
عنه  بالفرج  امنيتي  ليحقق  العاملني 
طالب  تخرج  فقد  الأح�صاين،  �عودته 
دفعته �حزنت كثرياً، الن ال�صجن مينعه 
موا�صلة جامعته، فامل اأن نفرح بعودته 
 « �تكمل  �تخرجه«،  درا�صته  �موا�صلة 
قلقنا كبري حالياً يف ظل انت�صار فري��س 
االإ�صابات  �ازدياد  ال�صجون  يف  كور�نا 
لهم  يوفر  ال  الذين  اال�رشى  �صفوف  يف 
�نطالب  �احلماية،  الوقاية  االحتالل 
�اإلزام  باأ��صاعهم،  اجلميع  باهتمام 
ملنع  اللوازم  كافة  مبنحهم  االحتالل 

االإ�صابات بفري��س كور�نا ».

حمكمة الحتالل توؤّجل حماكمة الأ�صري 
حممد احللبي للمرة الـ154

ع�صكرية  حمكمة  اأَجلَت    
اليوم  االإ�رشائيلية  االحتالل 
اخلمي�س، جل�صة حماكمة كانت 
لالأ�صري  اخلمي�س،  اليوم  مقررة 
من  احللبي  حممد  املهند�س 
ال�صهر  نهاية  اإىل  غزة،  قطاع 

االأ�صري،  نادي  ��فق  اجلاري. 
فاإن جل�صة املحكمة التي كانت 
احللبي  لالأ�صري  اليوم  مقررة 
�اعتقل   .154 رقم  اجلل�صة  هي 
 42( احللبي  االأ�صري  االحتالل 
تنقله  اأثناء   ،2016 منذ  عاًما( 

�هو  حانون،  بيت  حاجز  عرب 
ال�صابق ملكتب موؤ�ص�صة  املدير 
غزة،  يف  العاملية”  “الر�ؤية 
“متويل  بـ  االحتالل  �يتهمه 
يتبعون  �اأ�صخا�س  جهات 

منظمات اإرهابية”.

متديد الإداري لالأ�صري �صاكر عمارة يف 
يوم الإفراج عنه
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ت�سم مبادرة »احلزام �الطريق« ال�سينية جمموعة �سخمة من م�سر�عات البنية التحتية التي متتد من اآ�سيا اإىل اأ�ر�با، �تعك�س املبادرة ر�ؤية �ساملة لل�سيا�سة 
ا للتعا�ن مع الد�ل ال�سريكة. �بالرغم من ترحيب العديد من الد�ل النامية باال�ستثمارات �الفر�س التجارية املرتبطة  اخلارجية لل�سني، تتيح لها فر�سً

باملبادرة؛ اإال اأنها اأثارت انتقادات يف بع�س الد�ل ب�سبب املخا�ف من ال�سر�ط التجارية غري العادلة، اأ� الفر�س املحتملة ال�ستغالل م�سر�عات املبادرة �االخرتاق 
ال�سيني لهذه الد�ل. �يف هذا االإطار، ن�سرت جملة Current History حتلياًل بعنوان: »الوجوه املتعددة ملبادرة )احلزام �الطريق( ال�سينية«، حول ن�ساأة املبادرة، 

�اأهدافها، �اأد�اتها، �اإ�سكالياتها، �ا�ستجابة الراأي العام العاملي لها، �م�ستقبلها.

فر�س �قيود:

تقييم الأوجه املتعددة ملبادرة »احلزام والطريق« ال�صينية

مثَّل ظهور )كوفيد-19( يف البداية كارثة لل�صني، 
لكن ما اإن متّكنت من ال�صيطرة عليه حتى غريت 
بكني نهجها، واأ�صبحت القيادة ترى الأزمة كفر�صة 
وقررت  للعامل،  الإيجابي  وجهها  لإظهار  لل�صني 
»دبلوما�صية  اأو  الطبية«  »الدبلوما�صية  نهج  تبِنّي 
القناع«، التي ركزت على تبادل اخلربات واإر�صال 
الأطباء واملعدات الطبية اإىل البلدان التي كانت 
تكافح من اأجل ال�صيطرة على انت�صار الفريو�س، 
اإطار م�رشوع  ومت ت�صمني كل تلك التحركات يف 
»طريق احلرير ال�صحي«، واختُزلت كل التحركات 
مظلة  حتت  اخلارجية  ال�صينية  واملبادرات 
التي   ،)BRI( والطريق«  »احلزام  طريق  مبادرة 
اخلارجية  لل�صيا�صة  اإطار  مبثابة  تُعد  اأ�صحت 
لأول  ال�صيني  الرئي�س  عنه  اأعلن  وقد  ال�صينية، 
اإن�صاء  عن  حتدث  عندما   ،2013 عام  يف  مرة 
اآ�صيا  عرب  احلرير  لطريق  القت�صادي  احلزام 
الو�صطى. وبعد ذلك بوقت ق�صري، دعا اإىل اإن�صاء 
طريق احلرير البحري؛ حيث ي�صكل املخططان 

مًعا اأ�صا�س مبادرة »احلزام والطريق«.

غالبًا ما يُ�صور النقاد مبادرة »احلزام والطريق« 
»فخ  دبلوما�صية  اأ�صكال  من  �صكل  اأنها  على 
الديون« Debt trap diplomacy، وي�صفونها 
باعتبارها جزًء من موؤامرة جيوا�صرتاتيجية لغزو 
من  العديد  تنظر  املقابل-  -يف  لكن  العامل. 
لتعزيز  اأداة  باعتبارها  للمبادرة  الفقرية  الدول 
الروابط التجارية بهدف حتقيق الرخاء للجميع، 
يف  األقاه  خطاب  يف  بينج«  جني  »�صي  قال  كما 
اأ�صتانة  يف  نزارباييف  جامعة  يف   2013 �صبتمرب 
لأول  خطته  اأو�صح  حيث  كازاخ�صتان،  عا�صمة 
احلرير«،  لطريق  القت�صادي  »احلزام  حول  مرة 
بعد �صهر يف جاكرتا؛  باآخر  واأتبع ذلك اخلطاب 
حيث ك�صف النقاب عن فكرة اإن�صاء »طريق حرير 
اآخرين  واأع�صاء  اإندوني�صيا  بال�رشاكة مع  بحري« 
 ،)ASEAN( اآ�صيا  �رشق  جنوب  دول  رابطة  يف 
بني  احلرة  التجارة  مبنطقة  الرتقاء  بهدف 

الآ�صيان وال�صني.
كما ا�صتخدم »�صي« اخلطاب لالإعالن عن اإن�صاء 
التحتية،  البنية  يف  لال�صتثمار  الآ�صيوي  البنك 

تركز  ال�صني  بقيادة  دولية  مالية  موؤ�ص�صة  وهي 
على اإعطاء »الأولوية لحتياجات دول الآ�صيان«، 
روؤيته  على  بالتاأكيد  اخلطابني  »�صي«  واختتم 
ثَمّ  ومن  والطريق«،  »احلزام  ملبادرة  التطلعية 
فقد مت الإعالن عن احلزام القت�صادي لطريق 
مًعا  لي�صبحا  البحري  احلرير  وطريق  احلرير 

»احلزام والطريق«.
بـ«احلزام  اخلا�صة  الروؤية  هذه  جتلَّت  وقد 
انت�صار  اأكرث و�صوًحا من خالل  والطريق« ب�صكل 
احلرير«  »طريق  ت�صم  التي  التجارية  املبادرات 
ل�صمها، مثل: »طريق احلرير الرقمي« املعروف 
 The املعلومات  حرير  طريق  با�صم  ا  اأي�صً
Information Silk Road، والذي مت ذكره 
ال�صينية  لل�صيا�صة  الأبي�س  الكتاب  يف  مرة  لأول 
الذي  ال�صحي«  احلرير  و«طريق   ،2015 عام  يف 
األقاه  الذي   2016 عام  خطاب  يف  تقدميه  مت 
الرئي�س ال�صيني يف اأوزبك�صتان، و«طريق احلرير 
ا  اأي�صً املعروف   Polar Silk Road القطبي« 
با�صم »طريق احلرير اجلليدي«، الذي ميتد عرب 

لأول  عليه  ال�صوء  ت�صليط  ومت  ال�صمايل،  القطب 
احلرير  طريق  و«�صندوق   ،2018 عام  يف  مرة 
�صينيون  م�صتثمرون  اأن�صاأه  الذي  الأخ�رش«، 
لتعزيز امل�رشوعات التي تراعي املعايري البيئية، 
لنظام  تطوير  وهو  الف�صائي«،  احلرير  و«طريق 
الأقمار  عرب  املالحة  )نظام   Beidou بيدو 
ر اأن يتم ا�صتخدامه  ال�صناعية ال�صيني، ومن املقَرّ

اإدارة  وحتاول  احلالية(.   GPS خلدمات  كبديل 
ال�صيوعي  للحزب  التابعة  املتحدة  اجلبهة  عمل 
احلزب  نفوذ  تو�صيع  اإىل  ت�صعى  والتي  ال�صيني، 
للعالمة  با�صتمرار  الرتويج  واخلارج،  الداخل  يف 
التجارية ملبادرة طريق »احلزام والطريق«، كما 
ر�صوم  اإعداد  ومت  بها،  خا�صة  اأغنية  لها  اأ�صبح 

متحركة للرتويج لها.

اإ�صكاليات وخماطر تباين ا�صتجابة الراأي العام

رافايلو بانتوت�سي رافايلو بانتوت�سي
خبري يف ال�سوؤ�ن ال�سيا�سية �االأمنية.- عر�س: د/ اإ�سراء اأحمد اإ�سماعيل

»احلزام والطريق« روؤية تطلعية

باعتبارها جوهر  الطموحة  روؤيتها  ال�صني  عر�صت 
حول  ت�رشيحاتها  وكانت  اخلارجية،  �صيا�صتها 
من  جديدة  �صبكة  خالل  من  العامل  بناء  اإعادة 
الزدهار  وحتقيق  الفر�س  اإتاحة  ل�صمان  الروابط 
نهاية  للجميع دائًما ما تعك�س وعوًدا مفرطة، ويف 
اأقل  الواقع  اأر�س  على  اإجنازه  يتم  فما  املطاف 
طريقة  اأنها  اأثبتت  فقد  ذلك  ومع  املطلوب،  من 
ال�صني يف مكانة  وو�صع  العامل،  اإىل  للو�صول  فعالة 
باعتبارها القوة البارزة على امل�رشح العاملي. هذا 
ملبادرة  الزمني  اجلدول  من  النتهاء  ر  املقَرّ ومن 
مع  بالتزامن   ،2049 عام  يف  والطريق«  »احلزام 
مبا  ال�صعبية،  ال�صني  جلمهورية  املئوية  الذكرى 
يتجاوز العمر املحتمل للعديد من امل�صوؤولني الذين 

يقودون املبادرة الآن.
قد يردد �رشكاء ال�صني يف املبادرة خطاأ ما يعتقدون 
اأن بكني تريد �صماعه، اأماًل يف احل�صول على مزيد 
قطع  ذلك  ي�صمل  اأن  وميكن  ال�صتثمارات،  من 
ال�صينية  ال�صيا�صات  دعم  اأو  تايوان،  مع  العالقات 
ال�صتبدادية يف �صينجياجن اأو هوجن كوجن؛ ولكن هذه 
ا على خماطر كبرية  ال�رشاكات املتنامية تنطوي اأي�صً
لل�صني؛ حيث تُقر�س موؤ�ص�صاتها املالية دوًل رمبا 
تعجز عن �صداد ديونها اأو اإدارة امل�رشوعات ب�صكل 
�صحيح، ومع ذلك فاإن امل�صّي قدًما يف م�رشوعات 
وطيدة  عالقات  يخلق  والطريق«  »احلزام  مبادرة 
الهدف  هو  وهذا  امل�صيفة،  والدول  ال�صني  بني 
مب�رشوعات  فقط  تتعلق  ل  فاملبادرة  احلقيقي؛ 
الطريق  متهيد  اإىل  تهدف  واإمنا  التحتية،  البنية 

للم�صاركة والتدخل يف �صوؤون الدول الأخرى، حيث 
وال�صكك  ال�رشيعة  الطرق  مد  امل�رشوعات  تتعدى 
احلديدية وخطوط الأنابيب واملوانئ، اإىل التعاون 
التعليمية  واملوؤ�ص�صات  الرقمية  التقنيات  يف جمال 
�صبكة  يخلق  الأمنية، مما  واخلدمات  والجتماعية 

من العالقات التي �صت�صتمر يف امل�صتقبل.
الأكرث  هي  التحتية  البنية  م�رشوعات  وتُعد 
والطريق«؛  »احلزام  مبادرة  يف  و�صهرة  و�صوًحا 
وال�صكك  الطرق  �صبكات  اخلرائط  اأظهرت  حيث 
مل  الواقع،  ويف  الأنابيب.  وخطوط  احلديدية 
كما  التخطيط  حديثة  ول  �صاملة  الطرق  تكن 
التحتية  البنى  ا�صتكمال  مت  اإذ  اخلرائط،  يف  بدت 
على  ُعِر�صت  ثم  جديدة،  مب�رشوعات  القدمية 
هناك  كان  احلالت  بع�س  ويف  امل�صيفة،  البلدان 
واملوؤ�ص�صات  امل�صيفة  احلكومة  بني  واإياب  ذهاب 
باك�صتان،  يف  معني.  م�رشوع  طبيعة  حول  ال�صينية 
لت وزارة الأ�صغال والتخطيط واللجنة الوطنية  �صَكّ
م�صرتكة  تعاون  جلنة  والإ�صالح،  للتنمية  ال�صينية 
للم�صاعدة يف اختيار واإدارة امل�رشوعات التي �صيتم 
الباك�صتاين  ال�صيني  ت�صمينها يف املمر القت�صادي 
رت تكلفته بحوايل 50 مليار  ُقِدّ )CPEC(، والذي 
اإن  اإذ  فيه،  مبالغ  الرقم  هذا  الواقع  ويف  دولر. 
ال�صتثمارات التي متت يف باك�صتان حتى الآن اأكرث 
عنها  يعلن  التي  الكبرية  والأرقام  بكثري،  توا�صًعا 
ال�صفقات هي جمموع  لهذه  يروجون  الذين  القادة 

قيمة امل�رشوعات القدمية واجلديدة.
ويف بع�س احلالت، مت اإحياء امل�رشوعات التي مت 

التفكري فيها منذ فرتة طويلة وو�صعها حتت مظلة 
مبادرة طريق »احلزام والطريق«، ويف هذا الإطار 
بنجالدي�س  بني  القت�صادي  املمر  مناق�صة  متت 
والذي   ،)BCIM-EC( وميامنار  والهند  وال�صني 
اقت�صادية  قمة  مرة عقب  لأول  قد مت طرحه  كان 
يف اليونان عام 1999، ومت اإحياء الفكرة خالل حملة 
والطريق«.  »احلزام  مببادرة  املحيطة  الرتويج 
مت  اأنه  املبادرة،  لهذه  املتقلبة  الطبيعة  يوؤكد  وما 
ما يف  مرحلٍة  منها يف  ر�صمًيا  املمر  ا�صتبعاد هذا 
كانت  حيث  امل�صاركة؛  على  الهند  حلث  حماولة 
ال�صيني  املمر  لأن  املبادرة  مع  التعامل  ترف�س 
الباك�صتاين كان جزًءا منها، ومير عرب الأرا�صي التي 
ف�صل  ولذلك  باك�صتان،  وحتتلها  الهند  بها  تطالب 
م�رشوع املمر القت�صادي بني بنجالدي�س وال�صني 
اقت�صادي  ممر  ل�صالح  النهاية  يف  وميامنار  والهند 

حمدود بني ال�صني وميامنار.
ال�صيني  النهج  مَتثَّل  فقد  �صبق،  ما  على  عالوة 
من  يكن  ومل  ال�رشيكة،  للدول  القرو�س  تقدمي  يف 
الدول  هذه  �صاركت  مدى  اأي  اإىل  دائًما  الوا�صح 
الوا�صح  من  يكن  مل  كما  اخلطط،  هذه  تطوير  يف 
حقيقية  بحاجة  امل�صتفيدة  البلدان  كانت  اإذا  ما 
بع�صها قد مت  اأن  يبدو  التي  اإىل هذه امل�رشوعات 
واقع  اأمر  اأنه  وتقدميه على  بكني  له يف  التخطيط 
للبلدان امل�صيفة، وكان هذا نهًجا اأكرث و�صوًحا يف 
املوارد،  ا�صتخراج  على  تنطوي  التي  امل�رشوعات 
العامل  حول  البلدان  من  متزايدة  اأعداد  ووجدت 

نف�صها مدينة بديون كبرية لل�صني.

بالن�صبة للراأي العام، كانت ال�صتجابة متباينة، فكثرًيا 
والطريق«،  »احلزام  مبادرة  حول  انتقادات  تثور  ما 
وهناك  �صليمة،  اأ�ص�س  اإىل  دائًما  ت�صتند  ل  لكنها 
لعمالة  ال�صينية  ال�رشكات  ا�صتقدام  من  �صائع  قلق 
ال�صتق�صائية  الدرا�صات  تُظهر  ذلك  ومع  �صينية، 
بع�س  تُر�صل  حيث  دائًما،  احلال  هو  لي�س  هذا  اأن 
لالإ�رشاف  فقط  كباًرا  موظفني  ال�صينية  ال�رشكات 
على امل�رشوعات، لكن يتم توظيف ال�صكان املحليني 
يُنظر  ل  ذلك  على  عالوة  الوظائف،  من  العديد  يف 
دائًما اإىل م�رشوعات البنية التحتية على اأنها عدمية 
ال�صكان  يُثني  طاجيك�صتان  من  اأجزاء  ففي  الفائدة، 
لبناء الطرق، على  املحليون على ال�رشكات ال�صينية 
عك�س املقاولني املحليني الذين مييلون اإىل حت�صيل 

الأموال دون اإجناز. 
ال�صينية  ال�رشكات  وجدت  اأخرى،  �صياقات  ويف 
فكرة  اإر�صاء  خالل  من  املحلي  الدعم  جلذب  �صباًل 
�صعت  وقد  الجتماعية،  للم�صوؤولية  ال�رشكات  ل  حتُمّ
ال�صني لتبِنّي هذا النهج بالنظر اإىل التجارب ال�صعبة 
الأماكن  بع�س  يف  ال�صينية  ال�رشكات  واجهتها  التي 
يف  »مييت�صون«  �صد  بناء  ت�صبب  حيث  ميامنار؛  مثل 
ا�صتباكات متكررة مع ال�صكان املحليني، مما اأدى اإىل 
امل�صاكل  هذه  مثل  تكرار  ولتجنب  امل�رشوع،  تعليق 
املمار�صات،  اأف�صل  تعزيز  اإىل  التجارة  وزارة  �صعت 
وفهم  اجلدوى،  درا�صات  ومتابعة  اإجراء  مثل 
والتفاعل  بامل�رشوعات  �صتتاأثر  التي  املجتمعات 

معها ب�صكل اأف�صل.
ومن ناحية اأخرى، غالبًا ما يُ�صت�صهد مبيناء هامبانتوتا 
الديون«؛  »فخ  دبلوما�صية  على  كمثال  ال�رشيالنكي 
فعندما عجزت �رشيالنكا عن �صداد الديون اخلا�صة 

�رشكة  اإىل  امليناء  على  ال�صيطرة  �صلّمت  بامل�رشوع، 
�صينية يف �صكل عقد اإيجار ملدة 99 عاًما، لكن لي�س 
ال�صينية  اخلطة  هي  هذه  كانت  اإذا  ما  الوا�صح  من 
اأن  اأنه لي�س من املاألوف  الرئي�صية منذ البداية، كما 
تعر�س الدول الأ�صول مقابل ال�صتثمارات، وغالبًا ما 
تكون مثل هذه القرارات مثرية للجدل داخل البلدان 

امل�صيفة، لكنها خيارات يحق للحكومات اتخاذها.
م�رشوعات  ال�صينية  ال�صتثمارات  بع�س  ولَّدت  وقد 
املثال-  �صبيل  -على  تركمان�صتان  ففي  حتويلية، 
ك�رش  اإىل  ال�صني  اإىل  الأنابيب  خطوط  بناء  اأدى 
اإفريقيا، على  رو�صيا. ويف  تركمان�صتان على  اعتماد 
ل  حتُمّ على  القدرة  حول  ت�صاوؤلت  وجود  من  الرغم 
اإدارة القرو�س ال�صينية؛ فاإنه ل �صك  الديون، و�صوء 
يف اأن بع�س م�رشوعات البنية التحتية اجلديدة -مثل 
اأكرب  بكفاءة  املجتمعات  ربطت  احلديدية-  ال�صكك 
من ذي قبل. ومن ناحية اأخرى، فاإن »طريق احلرير 
ال�صمايل وتزويد  القطب  م لخرتاق  القطبي« امل�صَمّ
ي�صمل  ل  اأوروبا؛  اإىل  اأق�رش  �صمايل  بطريق  ال�صني 
حتالًفا  ا  اأي�صً ي�صمل  بل  فح�صب،  وال�صفن  املوانئ 
عليه  �صيتعني  اأنه  من  الرغم  على  رو�صيا،  مع  اأوثق 
مو�صكو-بكني؛  حمور  تعقيدات  جميع  مع  التعامل 
اإل اأن امل�صار القطبي �صي�صيف خيًطا اآخر اإىل روؤية 
مبادرة »احلزام والطريق« املتمثلة يف اإحاطة الياب�صة 

الأورا�صية.
ويف �صوء ذلك، يت�صح اأنه من ال�صعب ح�صاب قيمة كل 
هذه امل�رشوعات، وقد يبدو اأن النخب ال�صيا�صية يف 
الدول امل�صيفة غالبًا ما ت�صتفيد اأكرث من املجتمعات 
للبلدان  بالن�صبة  النتائج  تبدو  وباخت�صار،  املحلية. 

امل�صيفة خمتلطة.

من املحتمل اأن تكون هناك عواقب معقدة طويلة الأجل فيما 
يتعلق باملبادرة املعروفة با�صم »طريق احلرير الرقمي«، فمن 
ال�صني  توفر  الرقمية  التحتية  البنية  م�رشوعات  اإقامة  خالل 
الأ�صا�س الذي �صتقوم عليه القت�صادات الوطنية يف امل�صتقبل، 
ال�صينية  ال�رشكات  من  املناف�صة  ب�صاأن  خماوف  ذلك  يثري  ول 
ا ب�صاأن اإمكانية و�صول ال�صني اإىل البنية التحتية  فح�صب، بل اأي�صً
الوطنية احليوية، وغالبًا ما يتم التعبري عن هذه ال�صكوك فيما 
يتعلق ب�رشكة هواوي Huawei، اأكرب مورد ملعدات الت�صالت 
العامل، والتي تقود جهود النتقال نحو �صبكات الت�صالت  يف 
العديد  من  واحدة  وهي   ،5G اخلام�س  اجليل  من  �صلكية  الال 
من �رشكات التكنولوجيا ال�صينية التي اأ�صبحت لعبًا بارًزا على 

ال�صاحة العاملية.
تقدمي  يف  ال�رشكات  هذه  تواجهها  التي  الأكرب  امل�صكلة 

تقع يف مرمى  اأنها  والطريق« هي  »احلزام  مبادرة  م�رشوعات 
نريان ال�صغط الأمريكي، حتت اإدارة »ترامب« التي �صعت لف�صل 
العقوبات  خالل  من  العاملي  القت�صادي  النظام  عن  ال�صني 
والدعاوى للمحاكمات اجلنائية؛ حيث اأوجدت وا�صنطن �صياًقا 
التكنولوجيا  �رشكات  مع  العمل  تختار  التي  الدول  فيه  تخاطر 
ال�صينية باإحلاق ال�رشر بعالقاتها مع الوليات املتحدة والدول 

الغربية الأخرى. 
النمو  يف  ال�صني  يف  التكنولوجيا  قطاع  ي�صتمر  ذلك،  ومع 
Alibaba عمالًقا  بابا«  »علي  اأ�صبحت �رشكة  ب�رشعة، حيث 
ويف  الإلكرتونية،  التجارة  جمال  على  متزايد  ب�صكل  يهيمن 
معظم البلدان املتاخمة لل�صني، تقدم مواقع الإنرتنت والتجار 
ال�صينيني من�صات اإلكرتونية لال�صتفادة من مواقع »علي بابا« اأو 

»تاوباو« Taobao ل�رشاء املنتجات وبيعها.

»احلزام والطريق« اأداة للقوة الناعمة
ا على الثقافة والتعليم واللغة،  تعتمد مبادرة »احلزام والطريق« اأي�صً
لفرتة  ت�صتمر  اأن  املفرت�س  من  التي  الروابط  من  جمموعة  وبناء 
منًحا  ال�صني  مت  قَدّ ولطاملا  مادي،  م�رشوع  اأي  من  بكثري  اأطول 
الدرا�صة  يف  يرغبون  الذين  لالأجانب  �صخية  واإعانات  درا�صية 
باجلامعات ال�صينية، وقد مت تو�صيع هذا النهج لي�صمل برامج تدريب 
احلكومات  من  امل�صوؤولني  من  وغريهم  الأمن  و�صباط  لل�صحفيني 
خالل  من  امل�رشوعات  هذه  من  للعديد  الرتويج  ويتم  الأجنبية، 

اإحلاقها بال�رشكات التي ت�صارك يف مبادرة »احلزام والطريق«. 
العاملية  ال�صبكة  يف  مكان  كل  يف  موجودة  املبادرة  �صور  اأن  كما 
ملعاهد كونفو�صيو�س، التي تقدم منًحا درا�صية ودورات تدريبية للغة 
ا.  ال�صينية، كما تقدم بع�س ال�رشكات تدريبًا وتعليًما اأكرث تخ�ص�صً
م  على �صبيل املثال، يوفر برنامج )بذور من اأجل امل�صتقبل( املقَدّ
للم�صتويات  ال�رشكة  يف  م�صتقبلية  عمل  فر�س  هواوي  �رشكة  من 

الإدارية الو�صطى.
التي د�صنتها ال�صني حتت  العاملية  من نواٍح عديدة، تتمتع احلملة 
»�صي  �صاغ  حيث  كبرية،  باأهمية  والطريق«  »احلزام  مبادرة  مظلة 
العلماء  من  اثنان  طورها  التي  املفاهيم  دجمت  روؤية  بينج«  جني 
واأوائل  التا�صع ع�رش  القرن  اأواخر  اجليوا�صرتاتيجيني املوؤثرين يف 
القرن الع�رشين، وهما »األفريد ثاير ماهان« و«هالفورد ماكيندر«. 
والقوة  املمرات  على  ال�صيطرة  فاإن  »ماهان«  نظر  وجهة  فمن 
البحرية هي ال�صبيل لل�صيطرة على العامل، بينما يعتقد »ماكيندر« اأن 
ال�صيطرة على قلب اأورا�صيا هي الطريق اإىل الهيمنة العاملية. وقد 
اإنه جتاوز ذلك، يف حماولة  دجمت روؤية »�صي« بني العن�رشين، بل 
ولي�س  ولئهم،  لك�صب  الدول  ال�صاعدة يف خمتلف  الأجيال  جلذب 
واإمنا  الدول،  لهذه  ال�صيا�صية  التوجهات  تغيري  بال�رشورة  الق�صد 

جعلها اأكرث مرونة جتاه امل�صالح ال�صينية.

الهيمنة الرقمية
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من 16 اإىل 22 جانفي ، بتمرنا�ست ،اأدرار والوادي 

م�سرحيو اجلنوب يجتمعون يف اإقامة التدريب الفني 
 انطلقت اأم�س فعاليات »اإقامة التدريب الفني خا�سة مب�سرحيي اجلنوب اجلزائري«، يف كل من والية مترنا�ست، اأدرار والوادي والتي 

�ست�ستمر اإىل غاية 22 جانفي اجلاري، والتي ينظمها امل�سرح الوطني اجلزائري حتت رعاية وزارة الثقافة والفنون وبدعم من ال�سندوق 
الوطني لرتقية الفنون واالآداب وتطويرها.

حكيم مالك 

حممد يحياوي: هناك 
ح�سورا بارزا ملكونات العر�س 

امل�سرحي

اأو�ضح املدير العام   ويف ذات ال�ضياق 
حممد  اجلزائري،  الوطني  للم�رسح 
التكوينية  الدورة  هذه  اأن  يحياوي، 
اجلنوب  مب�رسحيي  اخلا�ضة  والفنية 
اإ�رساف  حتت  جاءت  اجلزائري 
مليكة  والفنون  الثقافة  وزيرة  ومتابعة 
بن دودة، على اعتبار اأن هذه املنطقة 
اإبداعا  بها  ي�ضتهان  ال  مبواهب  تزخر 
ركح  على  اأداء  اأو  التاأليف  جمال  يف 
حتمل  ور�ضات  �ضمن  وذلك  اخل�ضبة، 
التكوين  يف  التدريب  »اإقامة  ا�ضم 
اجلنوب  مب�رسحيي  خا�ضة  الفني 
مكونات  خمتلف  يف  اجلزائري« 
نخبة  وبتاأطري  امل�رسحي،  العر�ض 
يتداخل  واملمار�ضني  االأ�ضاتذة  من 
التطبيقي  اجلانب  مناهجهم  يف 
واالإبداعي وترتبط فيها اأي�ضا التجربة 

بالبحث االأكادميي.

التكوين والتخ�س�س اأ�سبح 
من اأبرز ميزات الفن امل�سرحي

ال  املوهبة  اإن  قائال  يحياوي  واأ�ضاف 
تكفي لوحدها حتى ت�ضل بالعر�ض اإىل 
اأعلى م�ضتويات التاأثري الفني واالإمتاع 
لبلوغ  تكفي  ال  وحدها  وهي  اجلمايل، 
هذا، بل اأ�ضبح التكوين والتخ�ض�ض من 

اأبرز ميزات الفن امل�رسحي.

على امل�سرح الوطني االهتمام 

بالتكوين الفني خمربيا 
وبيداغوجيا

كما توقف ذات املتحدث، عند ال�ضوط 
الطويل الذي قطعه  امل�رسح الوطني 
ب�ضطارزي«  الدين  »حمي  اجلزائري 
التكوين  جمال  يف  العا�ضمة  باجلزائر 
على  وتنوع  تعدد  بل  امل�رسحي  الفني 
االإخراج  اأ�ضاليب  من  خمتلفة  �ضبل 
للعر�ض  املكاين  والت�ضكيل  واالأداء 
امل�رسح  على  كان  هنا  امل�رسحي،من 
الفني وفق  بالتكوين  الوطني االهتمام 
حتى  وبيداغوجية  خمربية  معايري 
يكون حامال لالأفكار النرية واملبدعة، 
الفن  تطور  على  منه  م�ضاهمة  يف 
امل�رسحي، على اعتبار اأن م�ضار هذا 
يعتليه  التعبري  من  االإن�ضاين  االأ�ضلوب 
تفر�ضها  والتعقيدات  الرثاء  من  كثري 
اللحظة، فهو يرف�ض يف كل  متطلبات 
بالتكوين  التكيف  ممار�ضيه  على  مرة 
االأدوات  كل  وا�ضتغالل  املتوا�ضل 
للتحكم  واجلمالية  والنقدية  املعرفية 
تنتهي  التي  العر�ض  مكونات  بناء   يف 
بالعر�ض الذي بدوره يقدم للجمهور..

عقد جل�سات وح�س�س 
بتمرنا�ست واأدرار والوادي

و�ضيتم  يف هذه الدورة التكوينية عقد 
دور  م�ضتوى  على  وح�ض�ض  جل�ضات 
الثقافة والتي  �ضتقام يف ثالثة مناطق 
يف  واملتمثلة  الوطن  من  خمتلفة 
واملوجهة  والوادي   واأدرار  مترنا�ضت 
اجلنوب  فناين  جميع  اإىل  اأ�ضا�ضا 
اجلزائري )يف ما جمموعه 18 منطقة: 
عني  املنيعة،  �ضالح،  عني  مترنا�ضت، 

ب�ضار،  اأدرار،  جانت،  اإليزي،  قزام، 
تندوف، النعامة، البي�ض، رقان، الواد، 
ورقلة،  غرداية،  االأغواط،  اجللفة، 
مت  للم�ضاركة  دعوة  بعد  وب�ضكرة(، 
الوطني  امل�رسح  طرف  من  توجيهها 
اجلزائري �ضهر نوفمرب من العام 2020 
تخ�ض�ضات  �ضبعة  مقرتحة  املا�ضي، 
التعبري  التمثيل،  فن   : وهي  تكوينية 
اجل�ضماين، التنظيم االإداري )تعاونيات 
الطفل،  م�رسح  ثقافية(،  وجمعيات 
االإخراج امل�رسحي، الكتابة الدرامية، 

وال�ضينوغرافيا.

ور�سات فنية متنوعة يف الفن 
الرابع

هذه  يف  الفنية  الور�ضات  وتتمثل 
االإقامة اخلا�ضة بالتدريب الفني يف كل 
من ور�ضة فن التمثيل والتي تهدف اإىل 
الرتكيز على عمل املمثل فوق خ�ضبة 
االإخراج  ور�ضة  ت�ضعى  كما  امل�رسح، 
تدريب املرتب�ضني من  اإىل  امل�رسحي 
احل�ضور  اأدوات  على  تلقينهم  خالل 
ور�ضة  اأما  لل�ضخ�ضية،  اخل�ضبة  على 
التكوين  على  ف�ضتعتمد  ال�ضينوغرافيا 
املدعمة  العنا�رس  من خالل  النظري 
العر�ض  يف  امل�ضهدي  للت�ضكيل 
طريق  عن  هذا  وياأتي  امل�رسحي 
الرتكيز على مكونات العر�ض الدرامي 
خالل  من  امل�رسحي  الن�ض  وفق 
الروابط الداللية التي حتققها العالقة 
الب�رسية،  والو�ضائط  املج�ضمات  بني 
الكتابة  ور�ضة  املكون يف  و�ضيخ�ض�ض 
الدراما  برنامج حول نظرية  الدرامية 
وكذا  امل�رسحي  العر�ض  ومكونات 
حدى  كل  ومميزات  الدرامية  االأنواع 
حتى ت�ضهل عملية الكتابة لديه ح�ضب 

وفيما  امل�رسحي،  العر�ض  مقت�ضيات 
يخ�ض ور�ضة م�رسح االأطفال فال�ضيء 
على  الوقوف  خاللها  من  االأ�ضا�ضي 
اأهم مرتكزات جناح العر�ض امل�رسحي 
من  مكوناته  يف  لالأطفال  املوجه 
احلركات  التمثيل،  االإخراج،  الن�ض، 
والتقنية  الفنية  متمماته  وخمتلف 
وال�ضوت.  واالإ�ضاءة  كال�ضينوغرافيا 
القانوين  النظام  ور�ضة  وهناك 
واجلمعيات  التعاونيات  واالإجرائي 
االإداري(  والتنظيم  )املفهوم  الثقافية 
بالتعبري  تتعلق  اأخرى  ور�ضة  وهناك 
ا�ضتغالل  على  تركز  والتي  اجل�ضماين 
املمثل  لدى  الطاقة  وتكثيف  الف�ضاء 
مع  املمثل  ج�ضد  كفاءات  واكت�ضاف 
بني  ما  العالقة  تعميق  على  العمل 

اجل�ضد والعقل.

م�ساركة كفاءات وازنة يف 
تاأطري ور�سات

و�ضي�ضارك يف هذه املبادرة امل�رسحية  
الذين   الكفاءات   من  العديد  الهادفة  
التمثيل  فن  يف  ور�ضات  �ضيوؤطرون 
وال�ضينوغرافيا  امل�رسحي  واالإخراج 
اجل�ضماين   والتعبري  الدرامية  والكتابة 
يحياوي،  حممد  وهم:  والتنظيم  
بوزيد،  ،�ضوقي  بوكرا�ض  حممد 
اإ�ضالم، لطفي بن �ضبع،  عبا�ض حممد 
اهلل،  جاب  ،حمزة  فرميهدي  حممد 
 ، بو�ضهري  مراد  �ضوفيط،  اإ�ضماعيل 
ريا�ض بروال، ب�ضري بن �ضامل ،خديجة 
قمريي، �ضليمان حاب�ض ،نبيلة رزايق ، 
حممد،  بن  الدين  حمي  طبال،  زرزور 
اأحمد العقون، فوزي بن حيمي، بوبكر 
�ضكيني ،فاحت عقيدي ،عبد النور ي�ضعد 
،بقا�ضم عمار حممد، فتحي �ضحراوي، 

وجمال ولد علي ،يا�ضني تون�ضي.

اإنتاج عملني م�سرحيني 
مب�ساركة كل املرتب�سني

املرحلة  يف  املوؤطرون  �ضيختار  كما   
من  جمموعة  التكوين  هذا  من  االأوىل 
مرحلة  يف  تكوينهم  ليتم  امل�ضاركني 
التي  التدريبية  االإقامة  هذه  من  ثانية 

اجلزائر  م�ضتوى  على  الحقا  تنظم 
العا�ضمة، ما �ضينجر عنه اإنتاج عملني 
م�رسحيني ي�ضارك فيهما كل املرتب�ضني 
الذين �ضي�ضاهمون يف اإجنازهما )بداية 
عر�ضهما  اإىل  و�ضوال  الن�ض  كتابة  من 
العر�ض  على اجلمهور(، حيث �ضيكون 
االأطفال  جمهور  اإىل  موجها  االأول 

والثاين خا�ض بجمهور الكبار.

من اإخراج، يوليا بوبكوفا

ت�سوير فيلم عن اأ�سطورة امل�سرح 
الرو�سي �ستاني�سالف�سكي

اجلاري  جانفي   14 بطر�ضبورغ يف  �ضهدت 
اأول عر�ض لفيلم » �ضتاني�ضالف�ضكي، اإرادة 
اأنتجته  بوبكوفا،  يوليا  اإخراج،  من  احلياة« 

ور�ضة »ليندوك« لالأفالم الوثائقية.
ومت ت�ضوير الفيلم يف م�ضارح »فاختانغوف« 
مبو�ضكو  الفني  ت�ضيخوف«  و«  و«غوغول 
الرو�ضي  امل�رسحي  املخرج  اأ�ض�ضه  الذي 
امل�رسحي  الفن  ومنظر  البارز  والعاملي 
الـع�رسين،  القرن  من  االأول  الن�ضف  يف 
 –  1863( �ض�ضتاني�ضالف�ضكي  ق�ضطنطني 

.)1938
�ضتاني�ضالف�ضكي،  �ضخ�ضية،  اأ�ضبحت 
الفيلم  �ضيناريو  حولها  يدور  و�ضل  حلقة 
الذي يقوم على اأحاديث اأدىل بها الفنانون 
وبينهم  البارزون  واالأجانب  الرو�ض 
الرو�ض  ال�ضينمائيني  الفنيني  احتاد  رئي�ض 
ميخالكوف،  نيكيتا  ال�ضينمائي،   واملخرج 
الربيطاين،  والكاتب  امل�رسحي  املخرج 
ريناتا  الرو�ضيتان  الفنانتان  ميت�ضل،  كاتي 
املخرج  برو�ضنيكينا،  ومارينا  ليتفينوفا 
امل�رسحي الرو�ضي كرييل �ضرييربيانيكوف، 
ليف  الرو�ضي،  امل�رسحي  والناقد  الفنان 

دودين وغريهم.
تلقي  نادرة  وثائقية  مواد  الفيلم  ويعر�ض 
برو�ضيا  امل�رسحية  احلياة  على  ال�ضوء 
مب�ضاركة  الـ20  القرن  مطلع  ومو�ضكو 
�ضتاني�ضالف�ضكي،  ق�ضطنطني  املخرج، 
وتاريخ  واملمثلني  املخرجني  وزمالئه 

تاأ�ضي�ض م�رسح »مو�ضكو« الفني.
اإن  »ليندوك«  ور�ضة  با�ضم  ناطق  وقال 
احلياة«  اإرادة  �ضتاني�ضالف�ضكي،   « الفيلم 
الذهبي«  »الن�رس  جائزة  لنيل  تر�ضيحه  مت 
ال�ضينمائي الرو�ضي و�ضيتم عر�ضه قريبا يف 

دور ال�ضينما الرو�ضية.
�ضتاني�ضالف�ضكي،  ق�ضطنطني  اأن،  يذكر   
امل�رسحي،  املخرج  مع  بالتعاون  قام 
نيمريوفيت�ض – دانت�ضينكو بتاأ�ضي�ض م�رسح 
القرن  ا�ضتهر مطلع  الذي  الفني  »مو�ضكو« 
ت�ضيخوف«  مل�رسحية  بعر�ضه  املا�ضي 
النور�ض«. واأنه دخل تاريخ امل�رسح الرو�ضي 
امل�رسحي  للفن  بارز  كاإ�ضالحي  والعاملي 
بـ«  و�ضاحب املدر�ضة امل�رسحية امل�ضماة 

مدر�ضة �ضتاني�ضالف�ضكي«
وكاالت 

لل�ضاعرة  االوىل  الرواية  هي  نهر”  “يحدها 
�ضعرية  جمموعة  بعد  علي  حممد  نورا 
باملكان  حتتفي  مطر”  من  “�ضعر  بعنوان 
يف  ال�ضوري  للن�ضيج  املكونة  والف�ضيف�ضاء 
املرحلة املمتدة منذ بدايات االألفية الثالثة 

اإىل وقتنا الراهن.
الروائي  عملها  اأن  نورا  الروائية  وبينت 
وما  ومعاناته  بغناه  ال�رسق  حلكاية  اختزال 
العدوان  جراء  الن�ضاء  وال�ضيما  اأبناءه  طال 
 2003 �ضنة  بغداد  �ضقوط  منذ  االأمريكي 

وحتى يومنا هذا.
الرجل يف  اأن  اإىل  نورا علي  الروائية  ولفتت 

دروبها  بكل  للمراأة  اأ�ضا�ضي  �رسيك  الرواية 
على  وقادرة  قوية  وحدها  هي  كانت  ولكن 
النهاية  يف  لت�ضفح  والغفران  والبناء  العطاء 

عن القتلة.
وتعيد نورا االأهمية الكبرية التي تعلقها على 
املكان يف رواية “يحدها نهر” الأن منطقتنا 
التي  واحل�ضارية  الفكرية  باملكونات  غنية 
و  املتنوع  ال�ضوري  الطيف  األوان  لكل  تعود 
توجت الب�رسية باالإبداع والفكر واملو�ضيقى 
والفن واالأ�ضاطري وهي ذاكرتنا التي نحملها 
يف وجداننا ونقي�ض احلرب رداً على النظرة 
الغربية لبالدنا التي يحاول ت�ضويقها لبلداننا 

بعد اأن ن�رس االإرهاب فيها.
الفنان الت�ضكيلي علي الطه وجد اأن الرواية 
حتمل الكثري من الروؤى العميقة وتنطلق من 
اأر�ضية املكان اخل�ضب برتابه وح�ضارته وهو 
الرتاب  كامل  اإىل  منه  لتتجه  الفرات  وادي 
الكاتبة  اأن  اإىل  م�ضريا  العامل  ثم  ال�ضوري 
اأنثوية فتقرتب اأحياناً  قارئة لالأحداث بعني 
باجتاه  تذهب  واأحياناً  التجربة  عمق  من 
الطرح  وهناك جراأة يف  والعاطفة  الوجدان 
التنقل  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضخ�ضيات  تكوين  ويف 

بني عامل املدينة والقرية والبيئة الفراتية.
 وكاالت 

وزارة الثقافة والفنون تنفي االإ�ساعة املتداولة يف بيان تو�سيحي: 

كادير اجلابوين لي�س �سفريا للرتاث اجلزائري
نفت وزارة الثقافة والفنون االإ�ضاعة التي تداولتها 
االجتماعي  االت�ضال  و�ضائط  �ضفحات  بع�ض 
واملواقع االإلكرتونية واملتمثلة يف اأن الفنان عبد 
مت  اجلابوين  بكادير  املعروف  هيباوي  القادر 
اأن هذا  تعيينه �ضفريا للرتاث اجلزائري، موؤكدة 

اخلرب ال اأ�ضا�ض له من ال�ضحة.
  كما اأو�ضحت وزارة الثقافة والفنون يف بيان لها 
حت�ضلت يومية »الو�ضط« على ن�ضخة منه اأنه ال 

يوجد اأي من هذه االألقاب من هذا امل�ضاف وال 
رتب ملن يخدم الثقافة والفن والرتاث اجلزائري 
حيث اأ�ضادت الوزارة الو�ضية مبوقف وم�ضاهمة 
كل فنان جزائري يف تقدمي الفن والرتاث والثقافة 
اجلزائرية، وخ�ضت الفنان كادير اجلابوين الذي 
اجلزائري،  للرتاث  ترويجي  فيديو  بتقدمي  بادر 
موجهة له كل ال�ضكر اجلزيل لتطوعه وامل�ضاهمة 

بح�ضوره يف مواعيد فنية عديدة.

يف  الثقايف  القطاع  وزارة  اأكدت  جهتها  ومن   
اجلزائر اأنها تعي جيدا موقع املثقفني والفنانني 
وحمايته  اجلزائري  للرتاث  للرتويج  املتقدم 
وتعميم ح�ضوره، اإذ تعتربهم �ضفراء دون احلاجة 
توزيع  نفيها  ر�ضميا، وجتدد  ال�ضفة  بهذه  للتمتع 
الكالم  اأو  احلوار  �ضياق  يف  اإال  م�ضابه،  لقب 

املوجه احتفاء واعتزاز بدورهم.
حكيم مالك 

لل�ساعرة نورا حممد علي

�سدور رواية »يحدها نهر«
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حمكمة فرن�سية ترب�أ م�ؤ�س�س جمعية خريية �إ�سالمية
بّر�أت حمكمة فرن�سية، "�إدري�س �سي حمدي«، 
م�ؤ�س�س جمعية  "بركة �سيتى"، وهي منظمة 
خريية �إ�سالمية غري حك�مية، يف �لدع�ى 

�لتي �تهم فيها "بـالإزعاج �لإلكرتوين" ل�سحفية 
�سابقة كانت تعمل مبجلة "�ساريل �إبدو".

باري�س/�لأنا�س�ل

الفرن�سية  اجلنايات  حمكمة 
يف  باري�س،  بالعا�سمة 
اأثبتت  اجلمعة،  جل�ستها 
ج  عا ز لإ ا « عم  ا مز ن  بطال
ال�سحفية  �ساقتها  الإلكرتوين« التي 
»زينب اإل.زوري« ال�سحفية ال�سابقة 
»�سي  �سد  اإيبدو«،  »�ساريل  يف 
باأن  املحكمة  حمدي«وق�ست 
وجهها  حمدي« التي  »�سي  اأ�سئلة 
اإىل »اإل.رزوي« على تويرت »ل تعترب 
م�سايقات اإلكرتونية ، ومل يكن هناك 
دليل على اأن ال�سحفية اأجابت على 
هذه الأ�سئلة واأن ظروفها املعي�سية 

قد تدهورت نتيجة لذلك«.

تغريدة  حمدي«  »�سي  ن�رش  بدوره 
مبوقع  ال�سخ�سي  ح�سابه  على 
ترحيبه  عن  فيها  اأعرب  »تويرت«، 
ب�سكره  تقدم  كما  املحكمة،  بقرار 
عنه  ترافعت  التي  الدفاع  لهيئة 
يف  حمدي«  »�سي  وكان  بالق�سية 
اأدىل بت�رشيحات  �سبتمرب 2020 قد 
بيتان،  زهرا  من  كالاً  اإن  فيها  قال 
لالإ�سالم  بعدائها  املعروفة  الكاتبة 
ال�سحفية  »اإل.زوري«  وكذلك 
»تتلقيان  اإبدو«،  بـ«�ساريل  ال�سابقة 
اخلارج  من  وم�ساعدات  اأموال 
الإ�سالم  ا�ستهداف  اأجل  من 

وامل�سلمني«.
داهمت  الت�رشيحات  تلك  وعقب 
ال�رشطة منزل »�سي حمدي«، ومقر 

وقامت  �سيتي«،  »بركه  موؤ�س�سة 
خالل  �رشاحه  واأطلقت  باعتقاله، 
اأفادت  واآنذاك  وجيزة  فرتة 
من  تتخذ  التي  اخلريية  اجلمعية 
ح�ساباتها  عرب  لها،  مركزااً  فرن�سا 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
اأن ال�رشطة الفرن�سية اأوقفت “�سي 
وزوجته  هو  يديه  وكّبلت  حمدي” 
رفع  منهم  وطلبت  اأطفالهما  اأمام 
“�سي  اأن  واأو�سحت  عاليااً  اأيديهم 

ال�رشطة  لعنف  تعر�س  حمدي” 
الفرن�سية رغم عدم مقاومته اإياهم 
قامت  نف�سه  العام  من  اأكتوبر  ويف 
املوؤ�س�سة  بحل  الفرن�سية  احلكومة 
الداخلية  وزير  وزعم  املذكورة، 
اأنها  غريالد درمانني،  الفرن�سي، 
�سالت  ولها  العنف،  على  »حتر�س 
وتتمتع  اأ�سولية،  اإ�سالمية  بحركات 
الهجمات  على  �رشعية  باإ�سفاء 

الإرهابية«.

من تهم م�سايقته �إلكرتونًيا ل�سحفية �سابقة مبجلة »�ساريل �إيبدو«
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�إح�سائيات وباء 

ك�رونا يف �جلز�ئر
اأمريكا لوحدها متلك اأكرث من 12 قاعدة 
اأدورا  توؤدي  اإفريقيا  يف  عنها  معلن  غري 
خمتلفة ،لكن اأ�سهرها ما تك�سفه التقارير 
بوركينا  تلك املوجودة  يف عا�سمة  هي 
ت�ستخدم  والتي   ، واغادوغو  فا�سو  
كنقطة انطالق للتحليق يف �سماء �سمايل 
من�ساآت  تثبيت  على  جار  العمل  و  مايل 
ع�سكرية اأخرى يف كل من اأثيوبيا وكينيا 
وجزر �سي�سل. و مبوازاة مع احلديث عن 
حول  املحموم  املخابراتي  التناف�س 
الغرب  و  الفريقي  ال�ساحل  منطقتي 
التنني  اأن نغفل  دور  الفريقي  ل يجب 
الأ�سفر الذي يعمل بجهد كبري على بناء 
ال�سمراء  القارة  عرب  تواجده  مرتكزات 
تعد  التي   البحرية وهي  وعرب املمرات 
العامل  يف  للنفط  م�ستورد  ثالث  اليوم 
الإفريقية،  للقارة  يعود  والف�سل يف ذلك 
وذلك  نفطها،  من   %30 ت�ستهلك  حيث 
عدا عن احتكار الب�سائع ال�سينية لل�سوق 

الإفريقية مقارنة باأمريكا .
كلها هي  املنطقة  ال�رشاع يف  حمددات 
اأ�سواق  وفتح  احليوية  املمرات  تاأمني 
و  الطاقة  منافذ  القرتاب من  جديدة،و 
تاأمينها و تر�سح املوؤ�رشات املتوفرة اأن 
تتحول املنطقة اإىل حلبة ال�رشاع القوى 

عامليا خالل ال�سنوات القادمة.

مع �حلدث 

حمدد�ت �ل�سر�ع

ود�د �حلاج

هل تلتفت مديرية �لثقافة بقاملة له:
يا�سني ن��ر يف�ز باجلائزة �لدولية 

للرو�ية �لعلمية

جمعية بيك�سل �لثقافية باجللفة
دورة تك�ينية يف جمال  �لت�س�ير 

�لف�ت�غر�يف  
يا�سني  اجلزاىري  الكاتب  حت�سل 
نوار على املرتبة الأوىل يف جائزة 
الدولية للرواية العلمية التي تنظمها 
عن  والتوزيع  للن�رش  الباحث  دار 
مب�ساركة  بغداد،وهذا  وفد  روايته 
م�رش  منها  كثرية  عربية  دول 
وال�سعودية والعراق واملغرب،وجاء 
ال�سعودي راىد  الثانية  يف املرتبة 
للم�رشي  الثالثة  واملرتبة  قا�سم 

حممود وجيه.
نوارمن  يا�سني  فالكاتب  للتذكري 

روايات  قاملة،وا�سدر  مدينة 
عديدة منها: كاف الريح،�سحاري 
خاطر.. اأيام،ك�رش  ال�رشاب،ثالثة 
وله جمموعات ق�س�سية منها رجل 
اأجنزت  دم�سق،وقد  الع�سل،�ستاء 
الر�سائل  من  الكثري  اأدبه  حول 
باحثون  عنه  كتب  اجلامعية،كما 
باأملانيا،وهو  مبجالت  ،ونقاد 
تنتبه  بقاملة،فهل  بثانوية  ا�ستاذ 
مديرية الثقافة بقاملة له لتكرميه 

والحتفاء به وبكتاباته؟؟

الفوتغرافية  بيك�سل  جمعية  نظمت 
حيث   ، تكوينية  دورة  باجللفة 
�سملت هذه الدورة تقنيات الت�سوير 
الفوتوغرايف و الفيديوغرايف ليتمكن 
املعلومات  خالل  من  امل�ساركني 
لهم  املقدمة  التطبيقية  و  النظرية 
الت�سوير  تقنيات  يف  التحكم  من 
لتمثني قيمة ال�سور الفوتوغرافية، يف 
حني عرفت خرجة ميدانية تطبيقية  
مبنطقة الزينة و زاقز الغربية ببلدية 
اأ�سا�سيات  على  لتعرف  الزعفران 

للرتويج  ات�سالية  دعائم  و  الت�سوير 
الذي  ال�سياحي  و  الثقايف  للرتاث 
املناطق  من  اجلزائر  وطننا  تكتنزه 
و  ال�سياحية  الماكن  و  احلظائر  و 
التنوع الرتاث التقليدي ،و تعد هذه 
الدورة التكوينية التا�سعة من نوعها 
التي نظمتها اجلمعية لفائدة حمبي 
و ع�ساق ال�سورة الفوتوغرافية و كذا 
طالبة ال�سحافة عن طريق الدورات 

التكوينية
�جللفة : حممد �سبع

بك�رونا جديدة  �إ�سابة   230
�رتفاع �جمايل �ل�سابات �ىل : 103611

ت�سجيل04 وفيات جديدة بك�رونا 
رحمهم �هلل

�رتفاع �جمايل �ل�فيات �ىل : 2831

حالت �ل�سفاء �جلديدة : 185
�رتفاع �جماىل �ل�سفاء �ىل : 70373

�أمن د�ئرة ب�فاريك 

حجز �أ�سلحة بي�ساء
و  اأنواعها  ب�ستى  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
خا�سة ما تعلق منها بظاهرة ع�سابات الأحياء 
اإثر ات�سال هاتفي على  الوقاية منها و على  و 
بني  �سجار  وقوع  1548، مفاده  الأخ�رش  الرقم 
الأحياء  اأحد  م�ستوى  على  اأحياء  ع�سابتي 
عني  اإىل  ال�رشطة  عنا�رش  تنقلت  ال�سكنية، 
للحيلولة  دوريات  بعدة  قامت  حيث  املكان 
اأخرى مع فتح حتقيق يف  دون وقوع �سجارات 

الق�سية الذي ا�سفر على حتديد هوياتهم.

�لب�يرة

�لثل�ج تغلق �لطريق 
�ل�طني رقم 33 بتيكجدة
تهاطلت  التي  املعتربة  الثلوج  كمية  ت�سببت 
منذ ليلة ام�س على منطقة تيكجدة على غلق 
وليتي  بني  الرابط   33 رقم  الوطني  الطريق 
البويرة وتيزي وزو على م�ستوى تيكجدة التابعة 
لبلدية الأ�سنام �رشق ولية البويرة ، ويف ال�سياق 
الوطني املواطنني من  الدرك  حذرت م�سالح 
الظروف  هذه  مثل  يف  الطريق  هذا  ا�ستعمال 

املناخية ال�سعبة .

بعد �نهيار جزئي لعمارة 
تاأثر� بالهزة �لأر�سية

جلان خا�سة  ب�هر�ن 
ملعاينة �خل�سائر 

�سهدت نهار اأم�سا عمارة  تاأوي 26 عائلة بحي 
املنظر اجلميل بوهران اإىل النهيار �ساعات 
مدينة  �رشبت  التي  الأر�سية  من الهزة  فقط 
وهران ،مت�سببة يف حالة من الرعب واخلوف 
ون�ساء  بينهم  �سيوخ  الذين من  ال�سكان  و�سط 
من  العديد  جانب مت ت�سجيل  من   ، واأطفال 
امل�ساكن  الكثري من  م�ستوى  الت�سدعات على 
القدمية  الآيلة لل�سقوط والتي �سنفتها م�سالح 
،من  احلمراء  اخلانة  �سمن  املدنية  احلماية 
جهته كلف وايل ولية وهران خمتلف امل�سالح 
املعنية يف جلنة خا�سة مكونة من فرق خا�سة 
باحلماية املدنية وال�سلطات املحلية، مهمتها 
احلادثة  م�ستجدات  على  قرب  عن  الطالع 
ولية  بلديات  خمتلف  م�ستوى  على  وذلك 
وهران ،والقيام مبعاينات ميدانية حت�سبا لأية 
اإثر الهزة الأر�سية التي  خ�سائر حمتملة على 
�سجلت نهار اأم�س يف حدود ال�ساعة العا�رشة 
�سدتها  وبلغت  دقيقة  واأربعني  واثنني  �سباحا 
حدد  والتي  ري�سرت  �سلم  على  درجات   3.5
مركزها بـ 10 كلم �سمال املدينة ، هذا وتودع 
تقاريرهذه اللجان على  م�ستوى ديوان الوايل 
ا�ستعجاليه لرتحيل  اإجراءات  اأخد  اجل  من 

املت�رشرين من احلادثة .
حممد بن تر�ر

بعد در��سة �لكاف ملف تر�سحهما لع�س�ية �ملكتب �لتنفيذي للفيفا

لقجع و�أب� ريدة يناف�سان ر�سميا زط�سي
لكرة  الإفريقي  الحتاد  اأعلن 
على  موافقته  عن  ر�سميا  القدم 
املغربي  من  كل  تر�سح  ملفي 
هاين  وامل�رشي  لقجع  فوزي 
املكتب  يف  مقعد  اإىل  ريدة  اأبو 
للعبة  الدويل  لالحتاد  التنفيذي 
النتخابية  جمعيتها  واملقررة 
املقبل  مار�س   12 تاريخ  يف 

اأين  الرباط،  املغربية  بالعا�سمة 
اجلمعية  انعقاد  تعرف  �سوف 
النتخابية للرئي�س اجلديد للكاف 
التنفيذي، وجاء  املكتب  واأع�ساء 
لرت�سح  الكروية  الهيئة  تر�سيم 
التي  بعد اخلبار  ريدة  وابو  لقجع 
امكانية  بخ�سو�س  تداولها  مّت 
ارتباط  ب�سبب  تر�سحهما  رف�س 

يف  الف�ساد  ب�سبهات  ا�سميهما 
ت�سيري الكاف خالل عهدة الرئي�س 
اأحمد،  اأحمد  امللغا�سي  الأ�سبق 
وبالتايل �سيجد رئي�س الفاف خري 
الدين زط�سي مناف�سني من العيار 
الثقيل حت�سبا للح�سول على اأحد 
قارة  اإىل  املمنوحني  املقعدين 
اإفريقيا يف جمل�س الفيفا، ومهمته 

�ستكون �سعبة يف ظل الوزن الكبري 
امل�سهد  يف  الرجلني  يلعبه  الذي 
واإىل  ال�سمراء،  للقارة  الكروي 
اإفريقيا  �سمال  ثالثي  جانب 
الرابع من غينيا  يتواجد املر�سح 
ال�ستوائية غو�ستافو ندونغ الذي 
هو  ملفه  على  املوافقة  متت 

الآخر.

�ساللة »ك�رونا �ملتح�رة«

 حترك طارئ من �ل�سحة �لعاملية
التابعة  الطوارئ  جلنة  دعت 
ملنظمة ال�سحة العاملية املجتمع 
تو�سيع  اإىل  اجلمعة،  الدويل، 
متغريات  جينوم  �َسل�َسلة  اأن�سطة 
الأكرث  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

عدوى واملثرية للقلق.
الن�سختان  الآن  وتنت�رش 
املتحورتان الربيطانية واجلنوب 
كورونا  فريو�س  من  اأفريقية 
امل�ستجد واللتان تعدان �سديدتي 
الأقل،  على  دولة   50 يف  العدوى 
موجة  العامل  يواجه  حني  يف 
جديدة من العدوى ف�سلت تدابري 
والتطعيم  التجول  وحظر  العزل 
يف وقفها وتقول منظمة ال�سحة 

العاملية اإن الن�سخة املتحورة 
عليها  عرث  التي 

بريطانيا  يف 
ة  منت�رش
يف  اليوم 
ا،  بلداً  50
الن�سخة  اأما 
ب  جلنو ا

يقية  فر اأ
 20 اإىل  فو�سلت 

املنظمة  لكن  ا،  بلداً
ل  اأو�سع  انت�سارهما  اأن  ترجح 
املتغريات  على  التعرف  ميكن 
�سفرتها  ت�سل�سل  خالل  من  اإل 
متاح  غري  حتليل  وهو  اجلينية، 

حالياًا  ويجري  مكان  كل  يف 
طفرة  حتليل 
من�ساأها  ثالثة 

منطقة 
ن  و ز ما لأ ا
يلية  ز ا لرب ا
علنت  اأ و
ن  با ليا ا
 ، فها كت�سا ا
قد  وهي  الأحد، 
ال�ستجابة  على  توؤثر 
ال�سحة  ا ملنظمة  وفقاً املناعية، 
يف  حتدثت  التي  العاملية 
ن�رشتها الأ�سبوعية عن »متحورة 

مقلقة«.

اخلا�سة  املحاذير  الرنويجتعديل  اأعلنت 
اللقاحات امل�سادة لفريو�س كورونا  بتلقي 
امل�ستجد، ل �سيما فيما يتعلق بكبار ال�سن 
وك�سفت اأو�سلو اأن لقاحات »كوفيد 19« قد 
اآمنة بالن�سبة لكبار ال�سن، واأولئك  ل تكون 
تقييم  مع  مميتة،  اأمرا�سا  يعانون  الذين 
�سابق،  وقت  ويف  للقاحات  اجلانبية  الآثار 
�سخ�سا   23 اإن  نرويجيون  م�سوؤولون  قال 
توفوا يف البالد، بعد وقت ق�سري من تلقي 
جرعتهم الأوىل من اللقاح، وكان معظمهم 

فوق الثمانني عاما.
ومن بني هذه الوفيات مت حتى الآن ت�رشيح 
الآثار  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت  جثة،   13

�ساهمت  قد  تكون  رمبا  ال�سائعة  اجلانبية 
يف ردود فعل �سديدة لدى كبار ال�سن، وفقا 

لوكالة الأدوية الرنويجية.
من  اأكرث  تلقى  ر�سمية،  لإح�ساءات  ووفقا 
لقاح  من  الأوىل  اجلرعة  �سخ�س  األف   30
الرنويج،  »موديرنا« يف  اأو  بيونتك«  »فايزر 

منذ نهاية دي�سمرب املا�سي.
العامة:  لل�سحة  الرنويجي  املعهد  وقال 
»بالن�سبة لأولئك الذين يعانون من ال�سعف 
اخلفيفة  اجلانبية  الآثار  حتى  ال�سديد، 
عواقب  لها  يكون  اأن  ميكن  للقاح  ن�سبيا 
فائدة  تكون  قد  لهم(  و)بالن�سبة  وخيمة. 

اللقاح هام�سية اأو غري ذات �سلة«.

�لرنويج

تعزية»حماذير جديدة« ب�ساأن لقاحات ك�رونا
الفاعلة  اجلمعيات  تلقت  وال�سى  احلزن  ببالغ 
باجلنوب  احلدودية  املناطق  اأعيان  وممثلي 
راأ�سهم  الأمة وعلى  اأع�ساء مبجل�س  فيهم  مبا 
املغفور  وفاة  نباأ   ، احمادوا   خايف  ال�سيناتور 
لها باذن اهلل والدة حرم مدير تعاونية احلبوب 
�سفيان  ال�سيد  ورقلة  بولية  اجلافة  والبقول 

زغادة .
باأحر  هوؤلء   يتقدم  اجللل  امل�ساب  بهذا  و 
املوا�ساة  و  احلزن  م�ساعر  اأ�سدق  و  التعازي 
لل�سيد املدير و حرمه امل�سون و كافة العائلة 
فقيدتكم  يتغمد  ان  و جل  اهلل عز  راجيني من 
جميل  ذويها  و  يلهمكم  و  الوا�سعة  برحمته 

ال�سرب و ال�سلوان .
اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون

عي�سة ق.

بن قرينة

دع�ة لرفع �لتجميد عن 
تعميم �للغة �لعربية

عبد  رئي�سها  ل�سان  على  البناء  طالبت حركة 
التجميد  رفع  على  بالعمل  قرينة  بن  القادر 
عن قانون تعميم ا�ستعمال اللغة العربية على 
والهياكل  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  م�ستوى 

ق.وامللحقة والتابعة لو�سايتها

�أح�سن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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