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العدد الأخري من اجلريدة الر�سمية

تغيريات باملحكمة العليا واملفت�سية 
العامة لوزارة العدل

مهزلة يف احتاد بلعبا�س
 واجه فريق احتاد بلعبا�س مهزلة حقيقية خالل املقابلة التي 
خا�ضها اأول اأم�س اأمام ن�رص ح�ضني داي �ضمن اجلولة 19 من 
البطولة الوطنية، عندما اأخذت اأرقام قم�ضان بع�س الالعبني 
الأمر  وهو  الال�ضق  ال�رصيط  ا�ضتعمال  ب�ضبب  التطاير  يف 
وتعجز  الحرتاف  عامل  يف  الفريق  تواجد  ظل  يف  املخزي 
خالله الإدارة يف توفري قم�ضان لالعبني بطريقة جدية، اأين 
كان ي�ضطر لعبو »املكرة« اإىل اخلروج بطلب من احلكم من 

اأجل ت�ضحيح الأمر والعودة جمددا اإىل اللعب.

بولعويدات مل ين�س ال�سبيبة 
فريقه ال�سابق

اأبدى لعب جمعية ال�ضلف بولعويدات الحرتام لفريقه ال�ضابق 
�ضبيبة القبائل بعدما �ضجل الهدف لناديه خالل املقابلة التي 
مل  اأين  الوطنية،  البطولة  �ضمن  اأم�س  اأول  الفريقني  جمعت 
يحتفل الالعب بالهدف الذي وقعه يف �ضباك احلار�س بن بوط 
احرتاما للفريق الذي لعب يف �ضفوفه يف وقت �ضابق وحمل 
األوانه، قبل النتقال اإىل اللعب بالدوري ال�ضعودي والعودة بعد 

جتربة ق�ضرية اإىل البطولة الوطنية من بوابة جمعية ال�ضلف.

مدينة البويرة

التجار يحتلون الأر�سفة تزامنا مع ال�سولد
امل�ضينة  الت�رصفات  بع�س  من  البويرة  ولية  بعا�ضمة  املواطنون  ي�ضتكي 
وغري الالئقة التي يقدم عليها اأ�ضحاب املحالت التجارية خالل هذه الفرتة 
اأقدم هوؤلء  اأو »ال�ضولد » حيث  املتزامنة مع ما ي�ضمى مبو�ضم التخفي�ضات 
من  �ضلعهم  خمتلف  عليها  اأفر�ضوا  التي  الأر�ضفة  كافة  احتالل  على  التجار 
األب�ضة واأواين واأ�ضياء اأخرى من اأجل ا�ضتقطاب الزبائن �ضاربني عر�س احلائط 

حق املواطن يف امل�ضي على الر�ضيف وما ينجر عن ذلك من اأخطار .
 اأح�سن مرزوق

بعد اإ�سابته بوعكة �سحية  على م�ستوى القلب

اإجالء طيب لوح على جناح ال�سرعة 
اإىل م�ست�سفى با�سا

ك�ضفت م�ضادر مقربة من �ضجن احلرا�س اأن اأعوان ال�ضجن قاموا بنقل الوزير 
ال�ضابق للعدل  الطيب لوح على جناح ال�رصعة اإىل م�ضت�ضفى  م�ضطفى  با�ضا 
على اإثر اإ�ضابته باأزمة قلبية ، فجر اأم�س  الأحد . هذا واأكدت املعطيات 
الأولية اأن الطاقم الطبي قد حول الوزير ال�ضابق اإىل م�ضلحة الطب ال�رصعي 
اأين يخ�ضع للعناية املركزة واملراقبة الدائمة  ، ويعد الطيب لوح ثاين وزير 
يخ�ضع اإىل الإجالء ال�ضحي ، بعد الوزير ال�ضابق حممد الغازي الذي يخ�ضع 
اأ�ضابته بداء ت�ضخم الربو�ضتانت ، هذا واأكد م�ضادر  اإىل رقابة طبية بفعل 
ال�ضابق  وجود  الوزير  با�ضا  مب�ضت�ضفى  ال�رصعي  الطب  من  مقربة  طبية 
الطيب لوح ، حيث اأكدت امل�ضادر اأن الق�ضية لتزيد اأن تكون وعكة �ضحية 
اإدارة  الواقعة من قبل  بيان ر�ضمي حول  اإ�ضدار  انتظار  ، عابرة لغري  يف 

ال�ضجن اأو م�ضت�ضفى م�ضطفى با�ضا .
حممد بن ترار

ما بني 22 اإىل 23 فيفري 2020

اإرهاب الطريق يخطف اأرواح8 اأ�سخا�س
خالل الفرتة املمتدة ما بني 22 اإىل 23 فيفري 2020 و اإىل غاية �ضبيحة اأم�س 
على ال�ضاعة الثامنة �ضباحا )اأي خالل 24 �ضاعة الأخرية( �ضجلت وحدات 
احلماية املدنية 2928 تدخال يف عــدة مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على 
اإثر تلقي مكاملات ال�ضتغـاثة من  طرف املواطنني هذه التدخالت �ضملت 
املتعلقة بحوادث املرور  �ضواء  اأن�ضطة احلمايـة املدنية  خمتلف جمالت 
لأمنية...  الأجهزة  و  احلرائق  اإخمــاد  ال�ضحي  الإجالء  املنزلية  احلوادث 
اإثر  على  الفرتة  نف�س  املدنية خالل  احلماية  وحدات  تدخلت  بحيث  الخ. 
09 حوادث مرور ت�ضببت يف وفاة 08 اأ�ضخا�س و اإ�ضابة 30 اآخرين بجروح 
متفاوتة اخلطورة، اأثقل ح�ضيلة �ضجلت على م�ضتوى ولية  ب�ضار بوفاة 02 
�ضخ�ضني و اإ�ضابة 04 اآخرين بجروح ، على اإثر ا�ضطدام بني �ضيارتني على 

م�ضتوى الطريق الولئي رقم 08 ببلدية ودائرة ب�ضار.

تكوين ومتهني يف دورة فيفري 2020

توفري 255 األف مقعد 
اأعلنت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني هيام بن فريحة،اأن قطاعها وفر هذا 
العام اأكرث من 255 األف مقعد تكوين ومتهني يف امل�ضتويات اخلم�س. وقالت 
اإنه  فيفري،  دورة  انطالق  الوطنية على هام�س  لالإذاعة  الوزيرة يف ت�رصيح 
متخ�ض�س  وطني  معهد   201 يف  بيداغوجي  مقعد  و300  األفا   60 توفري  مت 
للدخول املهني اجلديد عرب كل مديريات  التح�ضري  اأنه مت  واأ�ضافت هيام، 
التكوين واملعاهد واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة البالغ عددها 1329 موزعة عرب كل 
على  تتوفر  اإدراية  مقاطعة  كل  اأن  ال�ضياق،  ذات  يف  اأكدت  كما  الوطن  ربوع 
 07 �ضتعرف   2020 فيفري  دورة  اأن  اإىل  الوزيرة  واأ�ضارت  تكوينية  موؤ�ض�ضة 
املتجددة  بالطاقات  خا�س  �ضامي  تقني  �ضهادة  اأهمها  تخ�ض�ضات جديدة، 
والتي تندرج �ضمن اإ�ضرتاتيجية رئي�س اجلمهورية اجلديدة، وهذا التخ�ض�س 
مطلوب ب�ضكل كبري من قبل ال�ضباب اإىل جانب اإدراج  �ضعبة مهنية جديدة هي 
فن وثقافة وتراث، وكذا تخ�ض�س زراعة الأ�ضجار املثمرة و�ضناعة الأجبان 

ب.ع و�ضناعة البال�ضتيك وحتويل احلليب وغريها.

عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأنهى 
املجيد تبون مهام ق�ضاة ومفت�ضني 
العدل  لوزارة  العامة  باملفت�ضية 
واملحكمة العليا ح�ضب مات�ضمنه 
اآخر عدد من اجلريدة الر�ضمية .

الرئا�ضي  املر�ضوم  وح�ضبما 

الفارط  فيفري   11 يف  املوؤرخ 
ال�ضادر يف اأخر عدد من اجلريدة 
مهام  اإنهاء  مت  الر�ضمية  فقد 
عبد  �ضاوي،  الكرمي  عبد  من  كل 
القادر لعوزاين، بن عي�ضى حجاج، 
من  قودري  حممد  حمادي  قادة 

رئي�س  اأنهى  العليا  كما  املحكمة 
تبون  املجيد   عبد  اجلمهورية 
مهام  امل�ضدر  نف�س  ح�ضب  
مفت�ضني باملفت�ضية العامة لوزارة 
عدل  وهم كل من العيد مرزوقي 
وحممد  التقاعد  على  لإحالته 

طيبي لإحالته  على التقاعد اأي�ضا 
الها�ضمي  مهام  اإنهاء  مت  ،كما 
اإدراجه  لإعادة  ال�ضالم  عبد  بن 
كيم  ومبارك  الأ�ضلية،  رتبته  يف 
لإعادة اإدماجه يف رتبته الأ�ضلية، 
اإدماجه يف  وخل�رص قدمي لإعادة 

رتبته الأ�ضلية هو كذلك .
املفت�ضني  مهام  اإنهام  مت  كما 
و  �ضويف  نعيمة  العدل  بوزارة 

خل�رص قدمي لإعادة اإدماجهما يف 
رتبتهما الأ�ضلية

ب.ع 

ك�ضفت �رصكة اوريدو اأن جمل�س اإدارة 
�ضاماًل  حتقيقاً  يجري  املجموعة 
ال�ضادر  القرار  اأ�ضباب  للوقوف على 
والقا�ضي  اجلزائرية،  ال�ضلطات  عن 
بطرد املدير العام لفرعها باجلزائر 
نيكولي بيكرز نهاية الأ�ضبوع الفارط 

.
الرئي�س  طرد  قرار  منذ  مرة  ولأول 

املدير العام ل�رصكة اأوريدو اجلزائر 
ال�رصكة  اأ�ضدرت  املا�ضي  الأربعاء 
تو�ضيحيا  بيانا  بقطر  تقع  التي  الأم 
املدير  بيكرز  نيكولي  طرد  ب�ضاأن 
اجلزائر  يف  ال�رصكة  لفرع  التنفيذي 
تتابع باهتمام  اأنها  اأكدت من خالله 
بالغ حيثيات اإبعاد الرئي�س التنفيذي 
الأملاين  اجلزائر،  يف  لل�رصكة 

نف�س  يف  موؤكدة  بيكرز  نيكولي 
املجموعة  اإدارة  جمل�س  اأن  الإطار 
للوقوف  �ضاماًل  حتقيقاً  يجري 
عن  ال�ضادر  القرار  اأ�ضباب  على 
جددت  كما  اجلزائرية،  ال�ضلطات 
املعايري  باأعلى  املجموعة التزامها 
الهيئات  يف خدمة عمالئها وقوانني 
يف  العاملة  ل�رصكاتها  التنظيمية 

خمتلف الدول حول العامل .
وكان رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
طرد  الفارط  الأربعاء  قرر  قد  تبون 
ب�ضبب  اأوريدو  ل�رصكة  العام  املدير 
ذات  هدد  كما  قانونية  خروق 
 900 من  اأكرث  بتوقيف  امل�ضوؤول 

عامل
عطار ب 

قالت اإنها تتابع الق�سية باهتمام

�سركة اأوريدو الأم حتقق حول طرد مديرها العام باجلزائر

وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة  اأطلقت 
�ضهر  خالل  امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضالح 
على  توعوية  حملة  اجلاري،  فرباير 
بالتخطيط  تتعلق  الوطني  امل�ضتوى 
املبكر  والك�ضف  والإجناب  العائلي 
مدير  واأكد  الرحم  عنق  �رصطان  عن 
يف  وايل،  اعمر  بالوزارة،  ال�ضكان 
من  التي  احلملة  هذه  اأن  ت�رصيح 

اإىل  اأن تدوم �ضهرين، تهدف  املتوقع 
»تو�ضيع وتوفري عالج نوعي يف جمال 
التخطيط العائلي بكل امل�ضالح التي 
تتكفل ب�ضحة الأم والطفل، اإىل جانب 

توعية املراأة يف 
بدون  حمل  حول  الإجناب  �ضن 
خطورة وعالج م�ضكلة عدم الإجناب 
طريق  عن  املتنقلة  والأمرا�س 

عن  املبكر  الك�ضف  وكذا  اجلن�س 
�رصطان الأع�ضاء التنا�ضلية �ضيما عنق 
الرحم«كما تهدف اأي�ضا اإىل »التخل�س 
املتعلقة  ال�ضائدة  الأفكار  كل  من 
مع  ،والإجناب  العائلي  بالتخطيط 
ال�ضحية يف املجتمع«،  الرتبية  تعزيز 
�ضت�ضفر  التي  النتائج  اأن  موؤكدا 
الروؤية  »�ضتو�ضح  احلملة  هذه  عن 

اجلانب  بهذا  املتعلقة  امل�ضتقبلية 
باملنا�ضبة  وايل  اجلزائر«واأو�ضح  يف 
�ضي�رصف  الوا�ضعة  احلملة  هذه  اأن 
العمومية  ال�ضحة  م�ضتخدمو  عليها 
طب  يف  خمت�ضني  من  الوطن  عرب 
والقابالت  والأطفال  والتوليد  الن�ضاء 
ال�ضلك  جانب  اىل  العامني  والأطباء 

�ضبه الطبي.

وزارة ال�سحة 

حملة توعوية حول التخطيط العائلي 

للجي�س  م�ضرتكة  مفارز  متكنت 
الوطني ال�ضعبي، بالتن�ضيق مع م�ضالح 
الوطني،  الدرك  وعنا�رص  اجلمارك 
اأم�س ال�ضبت، بكل من تلم�ضان  وعني 
جتار  خم�ضة  توقيف  من  الدفلى، 
قنطار  من  اأزيد  و�ضبط  خمدرات 

اأفاد  ما  ح�ضب  املعالج،  الكيف  من 
الدفاع  لوزارة  بيان  الأحد  اأم�س  به 
الوطني. وجاء يف البيان انه »يف اإطار 
حماربة اجلرمية املنظمة ويف �ضياق 
لإف�ضال  الهادفة  املتوا�ضلة  العمليات 
باملخدرات  الإجتار  حماولت 

م�ضرتكة  مفرزة  اأوقفت  ببالدنا، 
للجي�س الوطني ال�ضعبي بالتن�ضيق مع 
بتلم�ضان/ن.ع.2،  اجلمارك  م�ضالح 
 )03( ثالثة   ،2020 فيفري   22 يوم 
جتار خمدرات وحجزت 104 كلغ من 
مركبات   )03( وثالث  املعالج  الكيف 

اأخرى  مفرزة  اأوقفت  فيما  �ضياحية، 
الوطني  الدرك  عنا�رص  مع  بالتن�ضيق 
 )02( تاجري  الدفلى/ن.ع.1،  بعني 
كيلوغرام   3،59 بحوزتهما  خمدرات 
داخل  خمباأة  كانت  املادة  نف�س  من 

مركبة �ضياحية«.

بوليتي تلم�سان وعني الدفلى  

حجز اأزيد من قنطار من الكيف املعالج 

خبر في 
صورة

ت�سرب املياه من 
القنوات وراء اإهرتاء 

الطرقات



رئي�س اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن ي�ؤكد 

اجلزائر ت�ستعد لتعديل د�ستورها مبنهجية مدرو�سة
.       خيار مراجعة الد�شت�ر حمطة اأ�ىل �شمن ر�ؤية �شاملة

 اأكد رئي�س اجلمه�رية، عبد املجيد تب�ن اأم�س الأحد، اأن تعديل الد�شت�ر يهدف اإىل بناء د�لة 
ق�ية �جتنيبها ال�شطرابات التي تنخر البلدان ال�شقيقة �ال�شديقة رفقة العديد من د�ل العامل 

الذي ي�شهد حت�لت عميقة �فق مبادئ �شليمة بعيدة عن كل ت�شرع حتريف اأ� ارجتال

باية ع 

كلمة  يف  اجلمهورية،  رئي�س  وقال 
مبنا�سبة احتفال املجل�س الد�ستوري 
بالذكرى ال30 لتاأ�سي�سه، األقاها نيابة 
اأن  بوعالم،  بوعالم  م�ست�ساره  عنه 
الد�ستور تعديال عميقا  تعديل  فكرة 
قبل  عنها  عربنا  والتي  و�سامال 
دي�سمرب  ل12  الرئا�سية  االنتخابات 
اأ�سا�سية  خطوة  باعتبارها  وبعدها 
نوؤمن  التي  نحو اجلمهورية اجلديدة 
فيها  يحتل  والتي  بنائها  ب�رضورة 
الهدف  اأن  اأولوية،  الد�ستور  تعديل 
املتوخى منه دولة قوية يت�ساوى فيها 
وميار�سون  القانون  اأمام  املواطنون 
اإطار  يف  حرية  بكل  حقوقهم  فيها 
هذا  التعديل  اأن  م�سيفا  القانون 
اإىل م�ساندة  اأي�سا  الد�ستوري يهدف 

املجتمع  انفتاح  م�سار  ومرافقة 
ظل  يف  الع�رضنة  على  اجلزائري 
والعمل  احل�سارية  قيمه  احرتام 
ا�ستقراره وجتنيبه  على احلفاظ عل 
البلدان  تنخر  التي  اال�سطرابات 
بنا  حتيط  التي  وال�سديقة  ال�سقيقة 
الذي  العامل  دول  من  العديد  رفقة 

ي�سهد حتوالت عميقة.
واأو�سح رئي�س اجلمهورية اأن اجلزائر 
د�ستورها  لتعديل  اليوم  ت�ستعد 
تزامن  حيث  مدرو�سة  مبنهجية 
�سخ�سيات  مع  م�ساورات  انطالق 
اأ�سا�سا  امل�سعى  هذا  حول  وطنية 
لها  اأوكلت  �سياغة  جلنة  تكليف  مع 
الد�ستور،  تعديل  حت�سري  مهمة 
ذوي  خرباء  من  تت�سكل  والتي 
يعقب  اأن  على  رفيع  علمي  م�ستوى 
داخل  ملناق�سته  وا�سع  نقا�س  ذلك 

على  مبا�رضة  �ستبث  والتي  الربملان 
يدرك  حتى  االإعالم  و�سائل  خمتلف 
حول  النقا�س  يف  وي�سارك  املواطن 
خمتلف حماور التعديل، كما �سي�سمل 
النقا�س اأي�سا خمتلف �رضائح الطبقة 
م�سريا  املدين  واملجتمع  ال�سيا�سية 
العمل  تقوم  هذا  منهجية  اأن  اإىل 
على اأ�س�س متينة وثابتة بعيدا عن اأي 
االأمر  ارجتال،  اأو  حتريف  اأو  ت�سدع 
التي  بالدنا  جتنيب  �ساأنه  من  الذي 
االإرهاب  وماآ�سي  ويالت  من  عانت 
عن  �سعبنا  وعرب  والالا�ستقرار 
رف�سها جملة وتف�سيال الفتا اإىل اأنه 
اجلزائر  ت�سعى  النظرة  هذه  وبنف�س 
يف  جهد  اأي  تدخر  لن  اأنها  واأعلنت 
واال�ستقرار  ال�سلم  اإحالل  �سبيل 
�سواء  التوتر  وبوؤر  النزاعات  وحل 
يف البلدان املجاورة كمايل وليبيا اأو 

وباقي  اإفريقيا  اأخر يف  اأي مكان  يف 
يف  را�سخ  مبداأ  وهو  العامل  اأ�سقاع 
ال�سيا�سة اخلارجية للدولة اجلزائرية

تعديل  اأن  باملنا�سبة  اأو�سح  كما 
عن  التزام  التعبري  ميليه  الد�ستور 
طموحات ال�سعب اإزاء التغريات التي 
املبارك  ال�سعبي  احلراك  اأفرزها 
 -- الرئي�س  اأكدت—يقول  والذي 
مطالبه  بتلبية  التزامي  مرة  كل  يف 
عن  ترتبت  التي  امل�ستجدات  وكل 
الواقع اجلديد لبالدنا على امل�ستوى 
واالقت�سادي،  االجتماعي  ال�سيا�سي، 
مربزا اأن خيار مراجعة الد�ستور تعد 
حمطة اأوىل �سمن روؤية �ساملة ترمي 
اإىل تعزيز ال�رضح املوؤ�س�ساتي للدولة 
وت�سب يف م�سعى متكني جمتمعنا من 
التحرر تدريجيا والتحكم يف مقايي�س 
احل�سارية،  قيمنا  اإطار  الع�رضنة يف 

بناء  عن  بحق  يعرب  اخليار  وهذا 
م�رضوع جمتمع ع�رضي بداأنا اإجنازه 
بخطى حثيثة وثابتة، م�رضوع جمتمع 
اأوال وقبل كل �سيء على تعزيز  يقوم 
الوطني  والوفاق  االن�سجام  وتدعيم 
انطالقا من اإعداد د�ستور يقوم على 
مرتكزات وجدت توافقا وطنيا حولها 
واأ�سار اإىل اأن هذه املرتكزات تتمثل 
وحقوق  حريات  حماية  يف  اأ�سا�سا 
العامة  احلياة  اأخلقة  املواطن، 
ومكافحة الف�ساد بكل اأ�سكاله، تعزيز 
وتوازنها  ال�سلطات  الف�سل بني  مبداأ 
مرافقة  يف  الربملان  دور  وترقية 
بني  امل�ساواة  تعزيز  احلكومة،  عمل 
التكري�س  القانون،  اأمام  املواطنني 
الد�ستوري الآليات تنظيم االنتخابات 
وحت�سني  االإعالمي  املجال  وتقنني 

اآخر،  �سياق  احلكامة.  يف  نوعية 
االحتفال  اأن  اجلمهورية  رئي�س  اأكد 
الد�ستوري  املجل�س  تاأ�سي�س  بذكرى 
وتقييم  تاأمل  وقفة  للوقوف  فر�سة  
يف  بالدنا  قطعتها  التي  لالأ�سواط 
جمال الق�ساء الد�ستوري الذي اأ�سبح 
دولة  اإر�ساء  يف  بالغة  اأهمية  يكت�سي 
الد�ستورية  القيم  وتر�سيخ  القانون 
معربا  واحلريات،  احلقوق  وحماية 
عن دعمه الكامل ملا يبذله املجل�س 
من جمهودات كبرية تفكريا وحتليال 
العدالة  قيم  اإر�ساء  �سبيل  يف  وبحثا 
وحرياته  املواطن  حقوق  وحماية 
وال�سلم  اال�ستقرار  قواعد  واإر�ساء 
والتكامل  والتعاون  العامل  والعدل يف 
تنمية  لتحقيق  اجلزائر  تن�سده  الذي 

متوازية تعود باخلري على اجلميع.
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روؤ�ساء  منتدى  رئي�س  دعا 
اإىل  عقلي،  �سامي  املوؤ�س�سات، 
املجل�س  دور  يف  النظر  اإعادة 
الوطني لال�ستثمار، يف التعديالت 
اإعداد  خالل  وال�سيما  املقبلة 
و  التكميلي،  املالية  قانون 
الوطني  االإنتاج  على  املحافظة 
وكذا  البنكية  املنظومة  واإ�سالح 
البريوقراطية  احلواجز  تفكيك 

لنمو االقت�ساد الوطني.
العدد  خالل  عاقلي،  وقال 
املنتدى  نقا�سات  من  اخلام�س 
لطرح  خ�س�س  ،والذي  ال�سهري 
النمو  خلدمة  ا�ستثمار  تدابري 
املجل�س  اأن  على  االقت�سادي، 
يرافق منذ  الوطني لال�ستثمار مل 
االقت�سادية،  املوؤ�س�سات  اإن�ساءه 
اال�ستثمار  اأمام  عقبة  كان  وانه 
و�سدد  االقت�سادية  والقطاعات 
�رضورة  على  املتحدث  ذات 
تنحيته واإيجاد احللول للقطاعات 

االقت�سادية.
اأن  عاقلي  اعترب  وبخ�سو�س 
على  جيد  احلكومة  عمل  برنامج 
وجود  من  الرغم  على   ، العموم 
اأ�سياء ال نوافق عليها ، لكن ميكن 
اعتباره متوافق ب�سكل كبريو يجب 
الواقع .  ار�س  على  جت�سيده 
عمل  خمطط  اأن  عاقلي  واأو�سح 

لكننا  لالأرقام،  يفتقر  احلكومة 
العمل  مع  تباعا  �ستاأتي  اأنها  نظن 
وبعد  اأنه  ال�سياق  ذات  يف  واأ�سار 
تذهب  اأن  يحب  عليه  امل�سادقة 

احلكومة يف تنفيذه �رضيعا.
عقلي  ك�سف  اأخرى  جهة  من 
من  حت�سريها  مت  م�سودة  عن 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى  قبل 
اجلمهورية ، و  لرئي�س  �سلمت 
تناولت  االأخرية  اأن  عقلي  اأو�سح 
املنتدى  لتعديل  مقرتحات 
وجتاوز  االقت�سادية،  القطاعات 
تواجهها  التي  ال�سعبة  املرحلة 
الوطنية  االقت�سادية  املوؤ�س�سات 
عقلي  �سامي  اأو�سح   . عام  ب�سكل 
مالية  قانون  اإعداد  يجب  باأنه 
التي  االإجراءات  واتخاذ  تكميلي 
قانون  النظر يف  اإعادة  �ساأنها  من 
اال�ستثمار ال�ساري العمل به الإنقاذ 
واملوؤ�س�سات  الوطنية  االقت�سادي 

اجلزائرية العمومية واخلا�سة .
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى   واأبرز 
من  ،العديد  ال�ساأن  ذات  يف 
يخ�س  ما  ال�سيما  االقرتاحات 
االإ�سالح البنكي وحترير املبادرات 
يعترب  اأنه  قال  الذي  واال�ستثمار 
حق د�ستوري، وكذا اال�ستعجال يف 
حتديد القطاعات املعنية بقاعدة 
فيها  النظر  اأعيد  بعدما   49/51

عليه  امل�سادق  املالية  قانون  يف 
تفكيك  �رضورة  على  �سدد  كما 
لنمو  البريوقراطية  احلواجز 

االقت�ساد الوطني.
بال�سعوبات  املتحدث  ذات  وذكر 
املوؤ�س�سات  منها  تعاين  التي 
يف  االقت�ساديني  واملتعاملني 
قطاع  يف  ال�سيما  االأخرية،  الفرتة 
والتي  العمومية،  واالأ�سغال  البناء 
ومئات  بالزوال  ال�رضكات  تهدد 
اإىل  باالإحالة  العمل  منا�سب 

البطالة.
الو�سع  اأن  املتحدث،  ذات  اأكد 
اأي  يتحمل  ال  احلايل  االقت�سادي 
اإخفاق جديد م�سريا ال ميكن بناء 
اقت�ساد جديد على ا�سرتاتيجيات 
ظروف  يف  خا�سة  قدمية 
تعي�سها  التي  االقت�سادية  االأزمة 
حقيقية  اأزمة  هي  والتي  البالد 
جميع  م�ست  اأنها  االأزمة  م�سريا 
املوؤ�س�سات االقت�سادية ، واأ�سار يف 
ذات الوقت اىل اأن احللول ممكنة 
للت�سدي لهذه االأزمة. واأكد رئي�س 
املنتدى على اإ�رضاك املوؤ�س�سات 
اأ�سبحت  اأنها  قال  التي  االأجنبية 
اأكرث من �رضورة يف اجلزائر واأفاد 
خالل  املنتدى  اأن  عاقلي 
موؤ�س�سات  عن  ملمثلني  ا�ستقباله 
للجزائر  اأن  يوؤكدون  اأجنبية، 

فر�س ا�ستثمار كبرية جدا واأو�سح 
اأن  يجب  اال�ستثمار  قانون  عاقلي 
لال�ستثمارات  جاذبية  اأكرث  يكون 
يكون م�سهال  اأن  االأجنبية، ويجب 

لعمل املوؤ�س�سات اجلزائرية .
روؤ�ساء  منتدى  رئي�س  دعا 
املوؤ�س�سات ، اإىل اإ�رضاك املنتدى 
يف �سياغة قانون اال�ستثمار كقوة 
عند  اأنه  قائال  واأو�سح  اقرتاح 
يف  بروؤيتنا  �سن�ساهم  اإ�رضاكنا 
�سياغة قانون اال�ستثمار والقوانني 
اأن  نريد  ال  قائال  عاقلي  واأكد 
نعرف حمتواها عند اإ�سدارها بل 

نريد اأن نكون م�ساهمني فيه .
من جانبه اأكد املحلل االقت�سادي 
على  بلميهوب  �رضيف  حممد 
والقانوين  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 
ال�رضيبي  الثبات  اإىل  دعا  كما   ،
االلتزام  ووجوب   ، تغيريها  وعدم 
التعامالت  يف  بال�سفافية 
خلق  على  والعمل  االقت�سادية، 

اأ�سواق تناف�سية .
عدم  اإىل  اخلبري  ذات  دعا  كما 
التكميلي  املالية  قانون  ا�ستغالل 
ال  اأ�سياء  ،لتمرير  ال�سابق  مثل 
اأنه  القانون م�سريا  لها مع  عالقة 
ميكن معاجلة بع�س الق�سايا عرب 

القانون التكميلي.
ف.ن�شرين

رئي�س منتدى ر�ؤ�شاء امل�ؤ�ش�شات، �شامي عقلي

املجل�س الوطني لال�ستثمار كان عقبة اأمام امل�ساريع
.        ال��شع القت�شادي احلايل ل يتحمل اأي اإخفاق جديد

.         نريد امل�شاركة يف �شياغة الق�انني كق�ة اقرتاح

اأن  موؤكدة  م�سادر  ك�سفت 
روؤ�ساء  �ستم�س  وا�سعة  حركة 
االأ�سبوع  نهاية  الدوائر  قبل 
احلايل من خالل  اإنهاء مهام  ما 
يزيد عن 230 رئي�س دائرة وحتويل 
اآخرين من منا�سبهم  على خلفية 
 ، التجاوزات  من  العديد  ظهور 
الرئا�سة  اإىل  م�سالح  ت�سعى  كما 
اأن  �سبق  بعدما  االإدارة  ت�سبيب 
رئي�س  من�سب  اإلغاء  تدار�س  مت 
فر�س  لكن  �رضورة   ، الدائرة 
الرقابة على املجال�س املنتخبة 

اإعادة  األزم  البلديات  وخا�سة 
دعمها باإطارات ذات كفاءة .

هذا واأ�سارت  م�سادرنا اأنه تقرر 
منهم  دائرة  رئي�س   230 اإنهاء 
بفعل  التقاعد  على  اأحيل  من 
�سلوعهم  تبني  واآخرون  ال�سن 
الع�سابة  مع  ف�ساد  يف  ق�سايا 
نهبا  عرفت  التي  الدوائر  خا�سة 
 ، وال�سياحي  الفالحي  للعقار 
العديد منهم على  اإحالة  وينتظر 
اأولئك الذين تبث  العدالة خا�سة 
تورطهم يف ق�سايا ف�ساد والبزن�سة 

م�رضوع  الغري  بال�سكنات  والرثاء 
مع  املقاوالت  العالقة  نتيجة 
ومنح امل�ساريع بطريقة م�سبوهة 
، والتي كثريا ما مل تنته االأ�سغال 
غري  بطريقة  متت  اأو  بها 
يف  هلعا  خلق  ما  وهو  �سحيحة 
خا�سة  الدوائر  روؤ�ساء  نفو�س 
ب�ساأنهم  نظمت  الذين  اأولئك 
للمطالبة  احتجاجية  حركات 
يف  ف�سلهم  برحيلهم  نتيجة 

الت�سيري  والرقابة .
حممد بن ترار

االأحد  اأم�س  م�ساركون  اأو�سى 
من  مببادرة  نظمت  ور�سات  يف 
يف  لالأمازيغية  ال�سامية  املحافظة 
الدويل  باليوم  االإحتفاالت  ختام 
بتعديل  غرداية  من  االأم   للغة 
 )2008 جانفي   23(  08/04 قانون 
املت�سمن القانون التوجيهي للرتبية 

الوطنية.
»�رضورة  امل�ساركني  هوؤالء  ويري 
القانون  اإدخال تعديالت على هذا 
يف  االأمازيغية  اإدماج  اأجل  من 
اجلديد  الد�ستوري  نظامها 
ر�سمية  و  وطنية  لغة  باعتبارها 
ودجمها �سمن االإ�سرتاجتية ال�ساملة 

الوطنية«ومتت  الرتبية  ملنظومة 
اإىل«  الور�سات  تلك  �سمن  االإ�سارة 
ل�سانية  �سيا�سة  وجود  عدم  اأن 
وا�سحة و ن�سو�س تطبيقية ت�سمح 
االأمازيغية  ن�رض  اإعادة  و  بتعزيز 
ي�سعف ترقيتها مما ي�ساهم ذلك يف 

اإ�سعاف تثمينها » .

ت�قيف 230 منهم �اإحالة  الع�شرات منهم على العدالة

حركة وا�سعة يف �سفوف روؤ�ساء الدوائر 

املحافظة ال�شامية للأمازيغية

الدعوة اإىل مراجعة القانون التوجيهي 
للرتبية الوطنية 

من  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
امل�ست�سارين  اأن  العليا  املحكمة 
ق�سايا  يف  بالتحقيق  املكلفني 
الف�ساد  �سي�ستقبلون ملفات جديدة 
متورطني  �سامني  جدد  مل�سوؤولني 
املال  ونهب  الف�ساد  ق�سايا  يف 
العقار  الت�سيري  ونهب  و�سوء  العام 
 ، وال�سياحي  والغابي  الفالحي 
ناهيك عن �سوء ا�ستغالل الوظيفة 
الغري  الرثاء  النفوذ  وا�ستغالل 

م�رضوع .
هذا واأ�سارت املعطيات االأولية  اأن 
من بني االإطارات املحالني  نواب 

ملفاتهم  طرح  برملانني  �سيتم 
من  لتجريدهم  الربملان  على 
اأنهيت  �سابقني  ،  ووالة  احل�سانة 
مهامهم  يف احلركة االأخرية بعدما 
ف�ساد  ق�سايا  يف  تبني  �سلوعهم 
ونهبهم  للعقار ومنح  قطع اأر�سية 
والتنازل  على اأمالك الدولة بدون 
اأبناء  اإىل  ، باالإ�سافة  حق  وجهة 
م�سوؤولني الذين ا�ستغلوا النفوذ من 
اأجل  نهب املال العام ، كما  حتوي 
من رجال  على  جمموعة  القائمة 
املال واالأعمال الذين ظهر عليهم 
املت�سعبة  عالقاتهم  بفعل  الرثاء 

ناهيك  وذويهم  والوزراء  الوالة  مع 
عن مدراء العديد من املوؤ�س�سات 
املالية الذين تبني منحهم لروؤو�س 
دون  الأ�سخا�س  كبرية  اأموال 
حتويل  اإىل  باالإ�سافة  �سمانات 
ال�سعبة  بالعملة  اأموال  روؤو�س 
على  اإىل اخلارج  تهريبها  لت�سهيل 
�سكل دفعات  لال�سترياد الوهمي .

 من جانب اآخر اأ�سارت املعطيات 
اإح�ساء  مت  االآن  حلد  اأنه  االأولية 
وزير  بني  300  اإطار  عن  يزيد  ما 
واإطارات  برملاين  ووايل  ونائب 
يف  ومالية  متابعة  ع�سكرية 

ظهور  تبني  كما   ، ف�ساد  ق�سايا 
االعتداء  تخ�س  ثقيلة  ملفات 
ونهب  العمومية  على  االأمالك 
اإىل  العام  باالإ�سافة  املال 
وا�ستعمال  التزوير  يف  تورطهم 
 ، م�رضوع  املزور  والرثاء  الغري 
االأخرية  التعليمات  اأن  تبني  كما 
لوزارة العدل جاءت من اجل تفعيل 
ظلت  حبي�سة  التي  التحقيقات 
الع�سابة  خالل  عهد  االأدراج 
على  فيها  املتورطني  واإحالة 

العدالة .
حممد بن ترار

بالإ�شافة اإىل مديري بن�ك �اأبناء م�ش�ؤ�لني �مقا�لني

نواب جدد ووالة �سابقون اأمام املحكمة العليا  
الوطنية لالأ�سالك  النقابة  اأعلنت 
املهنيني  والعمال  امل�سرتكة 
ن�سبة  باأن  الوطنية  الرتبية  لقطاع 
 68.23 بلغت  االإ�رضاب  اأم�س 
باملائة، يف حني ردت على البالغ 
ال�سادر على وزارة الرتبية الوطنية 
التي حتذر فيه الدعوات املغلوطة 

اخلا�سة باالحتجاجات.
رد رئي�س املكتب الوطني النقابة 
امل�سرتكة  لالأ�سالك  الوطنية 
الرتبية  لقطاع  املهنيني  والعمال 
البالغ  على  الوطنية  بحاري 
الرتبية  وزارة  على  ال�سادر 
الوطنية التي حتذر فيه الدعوات 
املغلوطة اخلا�سة باالحتجاجات، 

بامل�سا�س  الو�ساية  متهمة 
م�سداقية  يف  للت�سكيك  ب�سمعتها 
حد  مواقفها  امل�سوؤولة  على 

قوله .
بانتهاج  الو�ساية  النقابة  واتهمت 
االإمام،  اإىل  الهروب  �سيا�سة 
اجتاه  ملواقفها  م�ستغربا 
تفوق  التي  امل�رضوعة  املطالب 
20 �سنة و االعتداءات التي التعد  
لها  يتعر�س  التي  حت�سى،  ال  و 
طرف  من  العمالت  و  العمال 
املقت�سدين  و  املديرين  بع�س 

باملوؤ�س�سات الرتبوية .
و اأ�ساف ذات امل�سدر:« من هذا 
ا�ستغالل  لنا جليا  يتبني  املنطلق 

النقابة  ان�سغال  الو�سية  الوزارة 
امل�سرتكة  لالأ�سالك  الوطنية 
باالإعداد  املهنيني  العمال  و 
ال�سيا�سات  �سد  لالإ�رضاب 
املهنية للوزارة الو�سية وهجمتها 
ال�سافرة على احلقوق املكت�سبات 
اخلا�سة بالطبقة العاملة و عموم 
�سمته  ما  فاأ�سدرت  االأجراء، 
ن�رض  الذي  التو�سيحي  بالبالغ 
ي�ستهدف  والذي  العري�س  بالبند 
امل�سا�س  ب�سمعة  اإىل  باالأ�سا�س 
منها  بائ�سة  حماولة  و  النقابة 
املواقف  م�سداقية  يف  للت�سكيك 

امل�سوؤولة التي نعرب عنها .
اإميان ل�ا�س 

 نقابة الأ�شلك امل�شرتكة لقطاع الرتبية ال�طنية 

 
الوزارة ت�ستهدفنا و ت�سكك  يف م�سداقيتنا

 * ن�شبة الإ�شراب بلغت 68.23 باملائة يف ي�مها الأ�ل
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 حاورته: اإميان لوا�س 

.   الرئي�س ا�ستقبل 
وطنية  �سخ�سيات 
اأحزاب  وروؤ�ساء 
تعديل  بخ�سو�س 
ماتعليقكم  الد�ستور، 

؟

تكن  مل  امل�شاورات  هذه 
خا�شة بالتعديل الد�شتوري 
العديد  �شملت  بل  فقط، 
من النقاط لإخراج البالد 
الذي  الن�شداد  حالة  من 
فيفري،   22 منذ  تعي�شه 
كل  حل  باأن  نوؤمن  نحن 
النزاعات يكون عن طريق 
احلوار  اجلاد،  احلوار 
اأ�شلوب ح�شاري لو�شع حد 
والنزاعات،  امل�شاكل  لكل 
بان  الإ�شارة  ويجدر 
من  ا�شتدعائنا  ثم  حينما 
اجلمهورية  رئي�س  طرف 
يف  تبون،  املجيد  عبد 
التي  امل�شاورات  اإطار 
�شخ�شيات  مع  با�رشها 
وطنية وعدد من الأحزاب 
الدعوة  لبينا  ال�شيا�شية، 

هذه  خالل  من  واأكدنا 
امل�شاورات باأن يكون هذا 
احلوار �شيد و �شامل مي�س 
جميع امل�شاكل املطروحة 
البالد  ال�شاحة لإخراج  يف 

من الأزمة ال�شيا�شية .

ور�سة  بخ�سو�س    .
تعديل الد�ستور ماهي 

مقرتحاتكم؟
الد�شتور  تعديل  جلنة 
تقنيا  تكون  اأن  يجب  ل 
تو�شع  اأن  ويجب  فقط، 
اإىل اخت�شا�شات اأخرى، ل 
تتوقف على املخت�شني يف 
القانون فقط، بل تو�شع اإىل 
كعلم  اأخرى  اخت�شا�شات 
وال�رشيعة، و  الجتماع 
التي  بني  املقرتحات  من 
هذا  ي�شملها  اأن  يجب 
التعديل ل�شتيعاب مطالب 
هذا  يكون  اأن  ال�شاحة 
التعديل �شامال و جوهريا 
ن�شع  اأن  لبد  وعميقا، 
د�شتور دولة، ولي�س د�شتور 
اأزمة، د�شتور قانون و لي�س 
ود�شتور  برنامج  د�شتور 
ال�شاأن  كان  كما  �شخ�س 

يف العهد البوتفليقي الذي 
جعل د�شتورا على مقا�شه 
دون  فقط  م�شاكله  حلل 
النظر يف م�شاكل الأغلبية 
يجب  الديباجة  ال�شعبية، 
الأخطاء،  من  ت�شحح  اأن 
اإعادة النظر  يف �شالحيات 
و�شع  خالل  من  الرئي�س 
حذف  و  مرنة  اإ�شالحات 
التي  ال�شالحيات  كل 
ال�شابق  الرئي�س  و�شعها 
بوتفليقة  العزيز  عبد 
بني  الف�شل   ، لنف�شه 
حقيقي  وتوازن  ال�شلطات 
يف ال�شالحيات، ا�شتقاللية 
الق�شاء و �شمان احلريات 
اجلماعية، حماربة الف�شاد 
و اإلغاء المتياز الق�شائي ، 
و  النظام  حتديد  طبيعة 
و  العدالة  جبهة  يف  نحن 
�شبه  النظام  مع  التنمية 
يكون  اأن  يجب  الرئا�شي، 
يوؤكد  اجلديد  الد�شتور 
على النتقال الدميقراطي 
يحظى  توافقيا  ويكون 
لتكري�س  ال�شعبي  بالقبول 

الدولة اجلديدة  .
 

�سروط  ماهي    .
عوامل وموؤ�سرات جناح 
اإليه  دعا  الذي  احلوار 

رئي�س اجلمهورية ؟
الأ�شلوب  هو  احلوار 
احل�شاري حلل اخلالفات 
احلراك  والنزاعات، 
درو�س  اأعطى  ال�شعبي 
وح�شاريته،  �شلميته  غي 
احلوار  بان  نوؤكد  ونحن 
اإعداد  بعد  يكون  اأن 
م�شودة الد�شتور مع جميع 
الفاعلني وال�رشكاء، ويكون 
غري  و�شامال  �شيد  حوار 
جلميع  ويتطرق  اإق�شائي 
مطالب ال�شاحة من خالل 
التهدئة  اإجراءات  اتخاذ 
معتقلي  �رشاح  واإطالق 
د�شتور  واإعداد  الراأي، 
دولة يكون توافقيا يعك�س 

الإرادة ال�شعبية     
 

بخ�سو�س        .
والت�سريعات  املحليات 
جبهة  هل  املقبلة 
والتنمية  العدالة 
بهذه  معنية 
خا�سة  النتخابات، 
قاطعتم  اأنكم 

الرئا�سيات املا�سية؟

متنينا لو مت حل الربملان 
الرئا�شيات،  بعد  مبا�رشة 
و  �رشعي  غري  فالربملان 
اأوجدته  ال�شعب  لميثل 
مترير  اأجل  من  الع�شابة 
نهب  موا�شلة  و  قوانينها 
النواب   ، العام  املال 
الف�شاد   طريق  عن  جاءوا 
الد�شتور  ي�شتعملون 
بعدما  للرئي�س  للتقرب 
اأخطئوا يف حقه ل عندما 
�شاندوا ميهوبي ، اجلزائر 
 ، حقيقة  اأزمة  تعي�س 

املجيد  عبد  الرئي�س 
تبون  حتدث عن انتخابات 
ت�رشيعية م�شبقة  و  حملية 
لذلك   ، ال�شنة  نهاية  قبل 
دوره  يتوقف  اأن  ينبغي 
من  القوانني  مترير  على 
فقط،  الد�شتورية  الناحية 
اجلمهورية  رئي�س  و قرار 
اإجراء  تبون  املجيد  عبد 
انتخابات ت�رشيعية م�شبقة 
وامتحان  التهدئة  يخدم 
كبري اأمام ال�شلطة لحرتام 
وعودة  ال�شعبية  الإرادة 
�شلطة القرار لل�شعب الذي 
احلراك  مطالب  اأهم  يعد 
و  العدالة  ،جبهة  ال�شعب 
�شنوات   3 التنمية  منذ 
امل�شكل  الربملان  بحل 
من نواب معينني على حد 
 2017 ت�رشيعيات  تعبريه، 
م�شكل  جمل�س  عنها  نتج 
عددية  ديكتاتورية  من 
همها مترير قوانني تخدم 
ناأمل  احلاكمة،  ال�شلطة 
الوجوه  هذه  ترجع  ل  اأن 
العطلة،  بعد  الربملان  اإىل 
انتخابات  تنظم  وبعدها 
ت�رشيعية م�شبقة يف نوفمرب 
اأن  بعد  لكن  دي�شمرب،  اأو 
وو�شع  القوانني  تعديل 
لنتخاب  الالزمة  الأليات 
برملان �رشعي جت�شد فبه 
، انتظرنا  ال�شعبية  الإرادة 
يحل  الرئا�شيات  اأن  بعد 
الرئي�س عبد املجيد تبون 
الربملان ويقت�رش الت�رشيع 
رئا�شية  اأوامر  على 
تعديل  �شالح  يف  ت�شب 
قانون  بينها  من  القوانني 
النتخابات الذي يجب اأن 
اخلا�س  جزئه  يف  يتعدل 
واملحليات،  بالت�رشيعيات 
الربملان  ت�شكيلة  اإن 
احلايل يرتقب ويعمل على 

مترير القوانني التي يرغب 
اجلمهورية  رئي�س  بها 
لكي  اأكرث  منه  للتقرب 
تعيينهم ح�شبه بعد  يتم 
يف  امل�شبقة  الت�رشيعيات 
املجل�س ال�شعبي الوطني.

.    ما هو موقع التيار 
الوطني و الإ�سالمي يف 

املرحلة املقبلة  ؟

الإ�شالمية  الأحزاب 
الو�شط  يف  متجذرة 
الع�شابة  واجهت  ال�شعبي، 
اأحزاب  التزمت  عندما 
لعبت  ال�شمت  املوالة 
ال�شاحة  يف  بارز  دور 
يف  �شاركت  ال�شيا�شية، 
مع  تخندقت  و  احلراك 
ال�شعبي،  احلراك  مطالب 
لأن  الرئا�شيات  قاطعت 
ال�رشوط القانونية لإجراء 
مل  رئا�شية  ا�شتحقاقات 
اتخذت  متوفرة،  تكن 
احلراك  ل�شالح  مواقف 
الواقع  اليوم   ، ال�شعب  و 
تغري والو�شع احلايل لي�س 
قبل  كان  الذي  الو�شع 
لبد  لذلك   ، الرئا�شيات 
من ت�شبيق م�شلحة البالد 
احلوار،  يف  امل�شاركة  و 
الإ�شالمية  الأحزاب 
كبريا  �شوطا  قطعت 
ل  و  ال�شاحة  يف  موجود 
،وهي  ذلك  اإنكار  ميكن 
توا�شل ن�شالها يف احلراك 

و الربملان

على  ردك  ما    .
النتقادات التي طالت 
الإ�سالمية  الأحزاب 
يف  دورها  بخ�سو�س 
الأزمة ال�سيا�سية التي 

عا�ستها البالد؟

طالت  التي  النتقادات 
الإ�شالمية  الأحزاب 
من  نابعة  وهي  باطلة 
التيار  احلاقدين،  طرف 
وجوده  اأثبت  الإ�شالمي 
عمل  على  و  ال�شاحة،  يف 
الأزمة  من  البالد  اإخراج 
الأيدي،  مكتوف  يبقى  مل 
الأزمة  حللحة  �شعى 
و  الن�شالت  خالل  من 
ت�شارك  حاليا  و  الندوات، 
يف حتقيق مطالب احلراك 

و ل طاملا تخندقت معه.

.    بخ�سو�س دعوات 
اإق�ساء اأحزاب ال�سلطة 
ال�سيا�سي  امل�سهد  من 
مع  اأنتم  هل   ، املقبل 

هذا الطرح؟

املوالة  اأحزاب  اإق�شاء 
امل�شهد  من  البارزة 
حتمية  اأ�شبح  ال�شيا�شي 
نطالب  نحن  ق�شوى، 
يف  �شاهم  كل  باإق�شاء 
ال�شيا�شية،  احلياة  اإف�شاد 
ذبحت  املوالة  اأحزاب 
نطالب  نحن  و  ال�شعب 
مبمار�شة حث العدل ، فال 
امل�شهد  ت�شدر  ميكنهم 
لأن  م�شتقبال  ال�شيا�شي 
ويطالب  يرف�شهم  ال�شعب 
الأحزاب،  هذه  بحل 
ويجدر الإ�شارة باأننا نتكلم 
على القيادات البارزة التي 
�شاهمت يف تكري�س العهدة 
الرابعة و اخلام�شة و ت�شيري 
غري  مبوؤ�ش�شات  البالد 
على  التغطية  و  د�شتورية، 
هوؤلء   ، العام  املال  نهب 
على  يحا�شبوا  اأن  يجب 
ونطالب  الت�رشفات،  هذه 
من  باإق�شائهم  الرئي�س 

امل�شاورات .

رافع رئي�س جمل�س �سورى جبهة العدالة والتنمية خل�سر بن خالف يف حوار »الو�سط« احلوار كاأ�سلوب  ح�ساري حلل اخلالفات والنزاعات،  يف 
حني اأكد باأن احلوار يجب  اأن يكون بعد اإعداد م�سودة الد�ستور مع جميع الفاعلني وال�سركاء، ويكون حوار �سيد و�سامال غري اإق�سائي ويتطرق 

جلميع مطالب ال�ساحة من خالل اتخاذ اإجراءات التهدئة واإطالق �سراح معتقلي الراأي، واإعداد د�ستور دولة يكون توافقيا يعك�س الإرادة 
ال�سعبية، م�سددا على �سرورة اإق�ساء اأحزاب املوالة من امل�ساورات واحلوار باعتبار اأنها �ساهمت بت�سيري البالد مبوؤ�س�سات غري د�ستورية و 

غطت على نهب املال، من جهة اأخرى رد على النتقادات التي طالت الأحزاب الإ�سالمية ب�سبب مقاطعتها للرئا�سيات، موؤكدا باأنها انتقادات 
باطلة ، لفتا اإىل اأن التيار الإ�سالمي اأثبت وجوده يف ال�ساحة، و عمل  على اإخراج البالد من الأزمة  ومل يبق مكتوف اليدين ،  بل �سعى 

حللحلة الأزمة و تخندق مع مطالب احلراك ال�سعبي .  

رئي�س جمل�س �سورى جبهة العدالة والتنمية خل�سر بن خالف »للو�سط«:

 الت�سريعيات امل�سبقة تخدم 
التهدئة ومتتحن ال�سلطة

.     نرافع للحوار ال�سيد ال�سامل لتحقيق مطالب احلراك
.      نطالب الرئي�س باإق�ساء املوالة من امل�ساورات
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مكافحة ت�سكيل جمموعات احتكار و �سوء 
ا�ستعمال الهيمنة

.       تعجيل �صبط  وتنظيم ن�صاط القنوات التلفزيونية اخلا�صة

وزير الت�صال يوؤكد

م. �س

ويف حوار خ�ص به يومية الوطن �رصح الوزير 
متليه  الن�شاط  هذا  ب�شبط  التعجيل  »اإن 
لأخالقيات  واملخالفة  الذاتية  املعاجلة 
بع�ص  طرف  من  الهدامة  حتى  بل  املهنة 
اأن  اعترب  بلدنا«و  �شد  اخلا�شة  القنوات 
القنوات  تاأطري  هذه امل�شعى »�شيمكن من 
اجلزائري  بالقانون  اخلا�شة  التلفزيونية 
وا�شتغالل  حت�شني  يف  كذلك  وامل�شاهمة 
قدرات القمر ال�شناعي+ األكوم�شات 1+«.

واأو�شح يف هذا الإطار اأن »مراجعة القانون 
منا�ص  ل  عنه  �شينجم  لالإعالم  الع�شوي 
مراجعة القانون املتعلق بال�شمعي الب�رصي 
ال�شمعي  حقل  بتو�شيع  تعلق  ما  �شيما  ل 
لي�شمل  اخلا�ص  القطاع  اإىل  الب�رصي 
القنوات العامة ولي�ص +املو�شوعاتية+ كما 

تو�شف اليوم بغري وجه حق«.
باأن  اخل�شو�ص  هذا  يف  بلحيمر  وك�شف 
البالغ  اخلا�شة  التلفزيونية  القنوات 
تتوجه  والتي  قناة   )50( خم�شون  تعدادها 
قانون  »ي�شريها  اجلزائري  اجلمهور  اإىل 
قنوات   )6( »�شت  اأن  واأو�شح  اأجنبي«. 
فقط ا�شتفادت من اعتمادات موؤقتة لفتح 
مكاتب متثلها يف اجلزائر, مذكرا يف هذا 
متثل  ل  العتمادات  »هذه  اأن  اخل�شو�ص 
تلفزيونية  قنوات  لإن�شاء  تراخي�ص  بتاتا 

باأنه  اخل�شو�ص  هذا  يف  ذكر  خا�شة«كما 
ال�شمعي  بن�شاط  املتعلق  للقانون  تطبيقا 
القانوين  الإطار  ميثل  الذي  الب�رصي 
توؤطر  الب�رصي,  ال�شمعي  حلقل  املنظم 
النا�شطة  واخلا�شة  العمومية  القنوات 
غري  تنظيمية  ن�شو�ص  ثالثة  اجلزائر  يف 

�شارية بعد«.
ويتعلق الأمر »باملر�شوم التنفيذي املحدد 
الرت�شح  اإعالن  تنفيذ  وكيفيات  ل�رصوط 
�شمعي  ات�شال  خدمة  اإن�شاء  رخ�شة  ملنح 
ب�رصي مو�شوعاتي« و »املر�شوم التنفيذي 
املحدد ملبلغ وكيفيات دفع املقابل املايل 
ات�شال  خدمة  اإن�شاء  برخ�شة  املرتبط 

�شمعي ب�رصي 

التنفيذي  و«املر�شوم  مو�شوعاتي« 
الذي  العامة  ال�رصوط  دفرت  املت�شمن 
القواعد املفرو�شة على كل خدمة  يحدد 
اأعلن  الإذاعي«و  للبث  اأو  التلفزيوين  للبث 
ا�شتكمال  عن  اأخرى  جهة  من  الوزير 
الأر�شي  الرقمي  للتلفزيون  الأوىل  ال�شبكة 
مثلما  التناظري  التلفزيون  �شيعّو�ص  الذي 
ال�شلكية  الدويل لالت�شالت  حدده الحتاد 

و الال�شلكية ابتداء من 17 جوان 2020.
انت�شار  من  �شيمكن  »هذا  اأن  اأ�شاف  و 
الإذاعة الرقمية الأر�شية و بالتايل التكفل 
بالقنوات الإذاعية امل�شتقبلية املرخ�شة«, 
موؤكدا اأنه من مزايا هذه التكنولوجيا »بث 
اأكرب عدد من القنوات )من 9 اإىل 18 اإذاعة 

و  اأف�شل  ا�شتماع  نوعية  مع  تردد(,  كل  يف 
خدمات ذات قيمة م�شافة«.

و يف رده على �شوؤال حول القانون اجلديد 
وزارة  ان  بلحيمر  اأكد  بالإ�شهار,  املتعلق 
قانون  م�رصوع  باإعداد  »�شتقوم  الت�شال 
ق�شد  الإ�شهارية  بالن�شاطات  متعلق 
املتعلقة  القواعد  حتديد  و  تنظيمها 

مبمار�شتها«.
و قال اإن هذا القانون يجب اأن »يوفق بني 
ال�رصورات القت�شادية )البحث عن دعائم 
ال�شيا�شية  املقت�شيات  و  فعالة(  و  ناجعة 
)احلفاظ على التعددية من خالل مكافحة 
ت�شكيل جمموعات احتكار و �شوء ا�شتعمال 
الهيمنة( و ال�رصوريات الجتماعية )الدفاع 
عن الطفولة و مكافحة الآفات الجتماعية 

و غريها(«.
اأن  الوزير  ذكر  احلراك  اإىل  تطرقه  يف  و 
رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون »اأ�شند 
للحراك املبارك الهدف الوطني التاريخي 
انهيار  من  اجلزائرية  الدولة  اأنقذ  باأنه 
ال�شبب  هو  هذا  اأن  قائال  اأ�شاف  معلن«و 
الذي اأدى اإىل التوقيع على »مر�شوم يجعل 
ت�شمية  حتت  وطنيا  يوما  فرباير   22 من 
بني  والتالحم  لالأخوة  الوطني  +اليوم 
الدميقراطية+«,  اأجل  من  وجي�شه  ال�شعب 
 9765 عن  عفا  تبون  الرئي�ص  اأن  مذكرا 

�شجينا منذ بداية ال�شنة.

اأكد وزير الت�صال والناطق الر�صمي للحكومة عمار بلحيمر اأم�س الأحد اأن من بني املهام الرئي�صية ملخطط 
عمل القطاع �صبط  وتنظيم ن�صاط القنوات التلفزيونية اخلا�صة, م�صددا على اأن هذا »التعجيل« متليه 

املعاجلة »الذاتية واملخالفة لأخلقيات املهنة« للأحداث الوطنية من قبل بع�س  القنوات.

احمر العني بولية تيبازة

�سكان حي خليفة طيب 
يثورون �سد املري

�شكان  اليوم  �شبيحة  قطع 
باحمر  طيب  خليفة  حي 
تيبازة حي خليفة  العني بولية 
مباركري  املعروف  الطيب  
ب�شبب انعدام التنمية و الوعود 
الكاذبة و عدم اإدراجهم �شمن 
 2020 ل�شنة  التهيئة  م�شاريع 
فال غاز ل نقل ل طريق �شليم 
قنوات �رصف �شحي جيدة  ل 
اأن  اإل  النداءات  كل  رغم  و 
ترك  امل�شوؤولني  تدخل  عدم 
بوقفة  يقومون  املواطنني 

بتطبق  مطالبني  احتجاجية 
و  اجلمهورية  رئي�ص  تعليمات 
مب�شاريه حليهم و طلبو برحيل 
املري الذي مل يقدم �شيئا �شوى 
اأر�ص  على  جت�شد  مل  وعود 
التحقت  �شاعة  بهد  و  الواقع 
ا�شتمعت  و  الدائرة  رئي�شة 
املري  التحق  و  لإن�شغالتهم 
ال�شكان  طرف  من  طرد  الذي 
الدائرة  رئي�شة  من  وطلبوا 
تيبازة  لوايل  العاجل  للتدخل 

لإخراج حيهم من العزلة.

مدير ال�صتغلل لدى »�صيال« 
ي�صرح "لـ"الو�صط":

الت�سربات ت�سكل 22 باملائة 
من احتياط املاء ال�سروب

لدى  ال�شتغالل  مدير  ك�شف 
للجزائر  والتطهري  املياه  �رصكة 
اأم�ص,  بونوح,  �شليمان  »�شيال«, 
اأن الأربع ت�رصبات التي با�رصت 
الأربعة  يف  اإ�شالحها,  ال�رصكة 
يف  ت�شببت  قد  املقبلة,  اأيام 
مليون مرت مكعب,   2.1 خ�شارة 
على مدار عام كامل, ما ا�شتلزم 
�رصيعا,  الأ�شغال  يف  النطالق 
والتبذير  الهدر  مظاهر  لوقف 
م�شريا  املربر,  غري  املائي, 
الت�رصبات  اأن  الوقت  ذات  يف 
عموما, ت�شتحوذ على ما يعادل 
املاء  احتياط  من  باملائة   22
 6000 مبعدل  �شنويا,  ال�رصوب 

مرت مكعب مهدور يوميا.
بونوح,  اأف�شح  جهته,  من 
جريدة  به  خ�ص  ت�رصيح  يف 
املوؤمتر  خالل  »الو�شط«, 
الذي عقدته »�شيال«,  ال�شحفي 
يف مقر املديرية العامة التابعة 
اإ�شالح  برجمة  مت  قد  اأنه  لها, 
الهامة, يف  الأربع ت�رصبات  هذه 
هذا الوقت بذات, لأننا يف فرتة, 
يف  حم�شو�ص  انخفا�ص  ت�شهد 
للمواطنني,  اليومي  ال�شتهالك 
ال�شطياف,  مبو�شم  مقارنة 
هذه  اأن  باملنا�شبة  م�شريا 
القنوات  مت�ص  الإ�شالحات, 
ولي�ص  احلجم,  كبرية  التحويلية 
ال�رصوب  املياه  توزيع  قنوات 
تطلب  الذي  الأمر  الثانوية, 
هاتني  تفريغ  يتم  اأن  ح�شبه, 
القانتني الرئي�شيتني لنقل املياه, 
التابعتني ملحطة معاجلة املياه 
الرابط بني  ال�رصوب, يف اخلط 
قدرت  مدة  يف  ورويبة,  بودواو 
لإ�شالح  حت�شريا  �شاعة,  بـ24 
ب�شبب  احلا�شلة,  الت�رصبات 
ال�شديد والهرتاء, على م�شتوى 
هاتني القانتني. يف نف�ص ال�شياق, 
اأكد ذات املتحدث, اأن �شيال قد 
جديدة,  اإ�شرتاتيجية  �شطرت 
للمحافظة على املوارد املائية, 
فيما  احلا�شل,  اجلفاف  يف ظل 
يتعلق بتطوير اأداء �شبكات توزيع 
اخلدمة  حت�شني  ل�شمان  املياه, 

العمومية, و�شمان النفاذ للمياه, 
على املدى املتو�شط والطويل, 
لي�ص   ,2024 اإىل   2020 عام  من 
الت�رصبات  يخ�ص  فيما  فقط 
لكن  ال�رصكة,  ر�شدتها  التي 
اأي�شا,  العتبار  بعني  الأخذ  مع 
م�شكلة التبذير, وكذا ال�شتهالك 
املجاين لهذه املادة الثمينة, من 
طريق  عن  املواطنني,  طرف 
التو�شيالت الع�شوائية, يف بع�ص 
من  م�شتفادة  الغري  املناطق, 
خدمات ال�رصكة. يف حني, طمئن 
»�شيال«,  لدى  ال�شتغالل  مدير 
من عودة املاء ال�رصوب, ب�شفة 
املحددة,  اآجاله  يف  عادية, 
داعيا  املقبل,  اخلمي�ص  م�شاء 
احتياطاتهم  لأخذ  اإياهم 
اإ�رصاف,  الالزمة, باعتدال دون 
التي  امل�شنية  باجلهود  منوها 
الإطار  هذا  يف  ال�رصكة,  تبذلها 
مواردنا  على  احلفاظ  اأجل  من 
وحت�شني  جهة,   من  املائية, 
للمواطنني من  املعي�شي  الطابع 

جهة اأخرى.
هذه  اأن  الإ�شارة,  وجتدر 
ب�شكل  �شتوؤثر  الإ�شالحات, 
ملحوظ, على عملية توزيع املياه 
ال�رصوب, على م�شتوى 43 بلدية 
من  العا�شمة, بدءا  بلديات  من 
ال�شاعة الثامنة اليوم, اإىل ال�شاعة 
اخلمي�ص,  اأم�شية  من  الثامنة 
اجلاري,  فيفري  لـ27  املوافق 
برنامج  �شيال  و�شعت  حيث 
ال�شاعة  ابتداء من  توزيع يومي, 
الرابعة  اإىل  �شباحا  ال�شاد�شة 
هاما  كما  �شخرت  كما  م�شاءا, 
ال�شهاريج,  ذات  �شاحنات  من 
امل�شتهلكني,  تزويد  ل�شمان 
�شيتم  حني  يف  الأولوية,  ذوو 
امل�شتمر  التزويد  ا�شتئناف 
املتاأثرة,  البلديات  يف  للمياه, 
وا�شعة  املحددة,  الآجال  يف 
حتت   1594 الرقم  باملنا�شبة, 
ل�شتقبال  املواطنني,  ت�رصف 
وان�شغالتهم,  ا�شتف�شاراتهم 
على مدار 24 �شاعة يف اليوم و7 

اأيام يف الأ�شبوع.

وزارة ال�صكن تتنازل عنها

منح  الوالة �سالحية اعتماد الوكالء واملرقني العقاريني
مت تعديل مناذج اعتماد الوكالء واملرقني 
لوزارة  قرارين  مبوجب  وذلك  العقاريني 
يف  �شدرا  واملدينة  والعمران  ال�شكن 
يحدد  و  الر�شمية  اجلريدة  من   9 العدد 
العتماد  منوذجي  الأول  الوزاري  القرار 
و البطاقة املهنية للوكيل العقاري , حيث 
 2011 فرباير   3 يف  املوؤرخ  القرار  يعدل 
املت�شمن هذه النماذج اأما القرار الوزاري 
الثاين فيحدد منوذجي العتماد و �شهادة 
يهدف  الذي  و  العقاري  للمرقي  الت�شجيل 
جانفي   9 يف  املوؤرخ  القرار  تعديل  اإىل 

2013  املحدد لهذه النماذج.

تنفيذيني  اأنه مت مبوجب مر�شومني  يذكر 
املتعلق  التنظيم  حتديد  �شابقني 
حتويل  اإقرار  مت  حيث  املهنتني  مبزاولة 
العتماد  مبنح  املتعلقة  ال�شالحيات 
واملرقي  العقاري  الوكيل  مهنة  ملمار�شة 
العمران  و  ال�شكن  وزارة  من  العقاري 
واملدينة اإىل الولة ففيما يتعلق بالتنظيم 
العقاري  الوكيل  مهنة  مبمار�شة  املتعلق 
و  العقاري  الوكيل  اعتماد  الوايل  ي�شلم   ,
اأن يودع طلب اعتماد  فق �رصوط و يجب 
الطلب  �شاحب  قبل  من  العقاري  الوكيل 
و  للولية  بال�شكن  املكلفة  املديرية  لدى 

ي�شلم له مقابل ذلك و�شل ا�شتالم.
بعدة  العتماد   طلب  يرفق  اأن  يجب  و 
الطبيعي,  لل�شخ�ص  فبالن�شبة  وثائق, 
الوكالت  لن�شطات  بالن�شبة  يثبت  اأن  عليه 
امليدان  يف  عليا  �شهادة  حيازة  العقارية 
اأو  املحا�شبي  اأو  التجاري  اأو  القانوين 

العقاري اأو التقني. 
و بغر�ص تنظيم عملية ت�شليم العتمادات, 
اعتماد  جلنة  الوايل  م�شالح  لدى  تن�شاأ 
الوكالء العقاريني للولية يراأ�شها ممثله و 
ولئية على غرار  م�شالح  تتكون من عدة 
املدراء املكلفني بال�شكن و اأمالك الدولة 

للولية يعينهم الوايل ملدة 3 �شنوات قابلة 
للتجديد.

و تتوىل هذه اللجنة درا�شة طلبات اعتماد 
فيها  الراأي  اإبداء  و  العقاريني  الوكالء 
يعر�شه  اعتماد  �شحب  ملف  كل  ودرا�شة 
والنظر  فيه  الراأي  اإبداء  و  الوايل  عليها 
الوكيل  بن�شاط  مرتبطة  م�شالة  كل  يف 
فيما  اأما  الوايل  عليها  يعر�شها  العقاري 
العقاري,  للمرقي  العتماد   منح  يخ�ص 
فان الوايل ي�شلم اعتماد املرقي العقاري 
و فق �رصوط بعد موافقة اللجنة الولئية 

لعتماد املرقني  العقاريني.

24 �ساعة

ك�شف اأول اأم�ص, وايل ولية امل�شيلة ال�شيخ 
الولية  لعا�شمة  زيارته  خالل   , العرجا 
اىل  املحلني   املنتخبني  خروج  ب�رصورة 
املواطنني  هموم  اىل  لال�شتماع  امليدان 
احلوار  معتربا  بان�شغالتهم  والتكفل 
الثقة  لرت�شيخ   الآمن  ال�شامن  املنطلق 
بابعادها  التنمية  وحتريك  املوؤ�ش�شات  يف 
خا�شة  الن�شغالت  تلك  حل  من  ,والتمكن 
على  �شدد  حيث  حملية  م�شاكل  هناك  اأن 
روؤ�شاء  فيهم  مبن  املحليني  امل�شوؤولني 
البلديات والدوائر واملدراء التنفيذيون على 
يوم  وخا�شة  املواطنني  ا�شتقبال  �رصورة 
ال�شتقبال لال�شتماع لن�شغالتهم واإن كانت 
على  حلها  وب�شيطة ميكنهم  م�شاكل حملية 
م�شطرا  نف�شه  يجد  املواطن  ولكن  الفور 
امل�شوؤولني  غلق  بعد  ال�شارع  اإىل  للخروج 
بالرغم  ا�شتقبالهم وهذا  لأبوابهم ورف�شهم 
هذه  واأمام  مرة  كل  الوايل يف  تعليمات  من 
اإىل  بنداء  الوايل,  توجه  املقلقة,  الو�شعية 
�رصورة  اإىل  فيه  يدعوهم  امل�شيلة  �شكان 

البتعاد عن �شلك طريق الحتجاج, موؤكدا 
امل�شالح  وغلق  الطرقات  قطع  ظاهرة  اأن 
�شيء,  الولية يف  م�شالح  تخدم  ل  الإدارية 
يف  م�شريا  قريب,  من  ول  بعيد  من  ل 
مفتوحة  مكتبه  اأبواب  اأن  اإىل  الوقت  نف�ص 
للجميع املواطنني , لال�شتماع اإىل م�شاكلهم 
وان�شغالتهم م�شيفا  اإنه عازم على ا�شتكمال 
من  تتطلبه  وما  بالولية  التنمية  م�شار 
املواطنني  بان�شغالت  والتكفل  احتياجات 
موا�شلة  على  والعمل  الولية  ربوع  عرب 
للدولة,  التنموية  الربامج  خمتلف  اإجناح 
التي  امل�شوؤولية  بثقل  ي�شعر  اأنه  مو�شحا 
على  بتعيينه  اجلمهورية  رئي�ص  بها  �رصفه 
يت�رصف  واأنه  التاريخية  الولية  هذه  راأ�ص 
�شكانها  وبخدمة  التنفيذي  اجلهاز  باإدارة 
م�شاف  �شمن  جلعلها  التحديات  ورفع 
امل�شيلة  ولية  اأن  موؤكدا  الهامة,  الوليات 
للموؤهالت  بالنظر  اأف�شل  مكانة  ت�شتحق 
وهذا  حتوزها   التي  التنموية  واملقومات 
تعيينه  منذ  بالولية  الأول  الرجل  وا�رصف 

خمتلف  مردودية  تعزيز  على  راأ�شها  على 
امليدانية  زيارته  وتكثيف  القطاعات 
واحتكاكه الدائم باملواطنني كما �شدد على 
و  بعقالنية  الإمكانات  كل  ت�شخري  �رصورة  
داعيا   العمومية  اخلدمة  لتح�شني  ان�شباط 
من  ال�شاكنة   خدمة  املحليني  املنتخبني 
على  العمل  و  ال�شفافية   حتري  خالل  
اجلودة  فيها  تكون  عمومية   خدمة  تقدمي 
حت�شني  بهدف  وهذا  حقيقة  اجلوارية  و 
الإطار املعي�شي للمواطن والتكفل مبختلف 
الأولويات  وفق  ومتطلباته  احتياجاته 
موؤكدا اإن ذلك لن يتم اإل من خالل ت�شطري 
اإ�شرتاتيجية متكاملة بني خمتلف القطاعات 
جميع  بذل  �رصورة  اإىل  داعيا  التنموية, 
املن�شودة  الغاية  لبلوغ  تراٍخ  دون  اجلهود 
على  حر�شه  امل�شيلة  ولية  وايل  واأبدى 
تنفيذ برنامج خمطط احلكومة وامل�شتمد 
والذي  اجلمهورية  رئي�ص  برنامج  من 
اإىل  امل�شيلة  بولية  الرتقاء  على  يحر�ص  
م�شاف الوليات الأخرى واأكد وايل امل�شيلة 

اأنه �شعى منذ توليه اجلهاز التنفيذي للولية 
التي  امل�شاريع  جميع  ومتابعة  دفع  اإىل   ,
ا�شتالمها,  غاية  اإىل  الإجناز  طور  يف  هي 
اأخرى  تنموية  م�شاريع  ت�شجيل  جانب  اإىل 
لتح�شني  املواطنني  ومتطلبات  تتما�شى 
اإطارهم املعي�شي, التي هي من اهتمامات 
ولية امل�شيلة واأن ال�شلطات املحلية تعمل 
للمواطن  املعي�شي  الإطار  حت�شني  على 
ال�شغل  منا�شب  وخلق  ال�شكن  بتوفري 
وجت�شيد م�شاريع حيوية واأخرى ذات طابع 
اجلمهورية  رئي�ص  تعليمات  ح�شب  �شبابي, 
الكرمي  العي�ص  ل�شمان  تبون,  املجيد  عبد 
توزيع  يف  العدالة  مبداأ  وتطبيق  للمواطن 
العمل  جانب  اإىل  �شيغه  مبختلف  ال�شكن 
املوجودة  الظل  مناطق  على  الق�شاء  على 
احل�رصية  وحتى  الأرياف,  م�شتوى  على 
باإ�رصاك املواطن يف حتقيق الدميوقراطية 
ويف  العام  الت�شيري  يف  �شواء  الت�شاركية 

الربامج التنموية وال�شكنية.
عبدالبا�صط بديار 

وايل امل�صيلة يوؤكد

اأولويتي الق�سوى حل م�ساكل املواطنني 
.       اخلرجات متوا�صلة ملعرفة امل�صاكل والتكفل بها 
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منح رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون فر�صة اخرية لوالة اجلمهورية 
اجلنوب  وواليات  عموما  بالوطن 
على  اخل�صو�س  وجه  على  الكبري 
 ، اأدرار   ، ، مترنا�صت  ورقلة  غرار 
ب�صار ، اإيليزي ، الوادي واالأغواط 
و  النقائ�س  تدارك  اأجل  من   ،
النزول للميدان وحما�رصة احتقان 
االجتماعية  اجلبهة  واحتجاجات 

املحلية بلغة ال�رصاحة .
اجمع  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بتلك  املحلي  لل�صاأن  املتتبعون 
الواليات على ان معاجلة الرتاكمات 
حقيقية  اإرادة  بتوفر  االإ  تاأتى  لن 
للتخفيف   ، التنفيذية  للهيئات 
وذلك  املحلي  االحتقان  حدة  من 
والئية  جلنة  ت�صكيل  من  انطالقا 
ما  لردع  ال�صالحيات  كافة  لها 
التي  بالتجاوزات واخلروق  اأ�صموه 
ال�صغل  ب�صوق  عنها  م�صكوت  ظل 
بالوكاالت  الت�صيب  حاالت  ب�صبب 
املحلية والوالئية للت�صغيل ناهيك 
نافذين  م�صوؤولني  حتويل  عن 
موؤ�ص�صات  النفطية  بال�رصكات 
ما  وهو  خا�صة  مللكية  الدولة 
وتوجيهات  تو�صيات  مع  يتنافى 
اأولوية  مبنح  القا�صية  احلكومة 
التوظيف لفائدة طالبي العمل من 

خريجي  فيهم  مبا  املنطقة  اأبناء 
الكربى  املعاهد   ، اجلامعات 
واملدار�س العليا ومرتب�صي مراكز 
،�رصط  والتمهني  املهني  التكوين 
االأولويات  ح�صب  مبداأ  تطبيق 
وح�صب   ، املتاحة  واالإمكانات 
فقد  الر�صمية  االإح�صائيات 
خالل  املذكورة  الواليات  �صجلت 
اأزيد من  االأخرية  اخلم�س �صنوات 
لطالبي  احتجاجية  حركة   1300
العمل املتم�صكني بخيار التوظيف 
يف  العاملة  الوطنية  بال�رصكات 

ال�صناعة النفطية دون �صواها .
الوالة  اأ�صبح  ثانية  جهة  من 
النت�صال  التحدي  برفع  ملزمون 
ال�صحة باجلنوب من براثن  قطاع 
التخلف نتيجة �صوء الت�صيري وحالة 

الت�صيب ناهيك عن الغمو�س الذي 
م�صت�صفيات  اجناز  م�صري  يكتنف 
امل�صت�صفى  غرار  على  كربى 
الذي ظل جمرد  بورقلة  اجلامعي 
حرب على ورق رغم اأن هذا االأخري 
يعول عليه �صكان منطقة اجلنوب 
بقوة النهاء معاناتهم مع  ال�رصقي 
واالأخ�صائيني  الطبي  العتاد  نق�س 
يف جماالت ح�صا�صة وهو ما ارغم 
غالبية العائالت املنحدرة من فئة 
ذوي الدخل املحدود لتحمل عناء 
لواليات  ال�صفر  وم�صقة  التنقل 

ال�صمال للبحث عن �صبل العالج .
اإىل جانب ذلك ال يزال قطاع الرتبية 
بالواليات اجلنوبية خا�صة بورقلة ، 
اأدرار ، االغواط ، ب�صكرة والوادي 
الت�صيري  �صوء  وطاأة  حتت  يئن 

وتف�صي  املوؤطرين  نق�س  ب�صبب 
التدري�س  بحجرات  االكتظاظ 
النقل  و�صائل  تذبذب  عن  ناهيك 
النائية  املناطق  بعديد  املدر�صي 
اأثر �صلبا على التح�صيل  ، وهو ما 
العلمي لفلذات كبدهم بدليل تذيل 
للرتتيب  ذكرها  ال�صالف  الواليات 
االمتحانات  نتائج  يف  الوطني 
االبتدائي  التعليم  ل�صهادة  النهائية 
مدار  على  والثانوي  واملتو�صط 
نف�س   ، االأخرية  �صنة  الع�رصين 
ال�صيء بالن�صبة لقطاع نهب العقار 
م�صاحات  على  بارونات  با�صتيالء 
ملك  االأ�صل  يف  هي  �صا�صعة 
للدولة كانت موجهة الإجناز عليها 
م�صاريع عمومية لها �صلة بيوميات 

املواطن .

ال�صويطر  اأمل  فريق  متكن 
ب  ال�رصيف  الق�صم  بطولة  و�صيف 
على  ال�صلبي  التعادل  فر�س  من 
حل�صاب  املجاهدين  م�صتقبل 
االإياب  مرحلة  من  الثانية  اجلولة 
اأ�صبال  متكني  دون  حال  ما  وهو 
حتقيق  من  حيلو  خل�رص  املدرب 

فوز يف املتناول .
تكافئ  عرفت  املقابلة  جمريات 
مع  اجلانبني  من  الفر�س  يف 
اأف�صيلة حم�صو�صة لفائدة م�صتقبل 
عديد  �صيع  الذي  املجاهدين 
الفر�س املتاحة لفائدة املهاجمني 
عبد املالك زقري ،حمزة باحلاج 
وعبد احلليم هداوي  يف املرحلة 
الثانية ب�صبب غياب الفعالية و�صوء 

الرتكيز اأمام مرمى االأمل .
من جهة ثانية فقد اأجمع املتابعون 
بطولة  من  الثانية  اجلولة  لقمة 
الق�صم ال�رصيف باأن املدرب خل�رص 

حيلو يتحمل جزءا من امل�صوؤولية 
يف  املوفقة  غري  خياراته  ب�صبب 
تعلق  ما  خا�صة  الثانية  املرحلة 
املهاجم  باحلاج  حمزة  باإقحام 
بديال خلالد بن بابة ، ناهيك عن 
الفريق  قائد  باأن  االإدارة  غفلة 
كمبو  بوجمعة  الدفاع  و�صخرة 
ح�صوله  ب�صبب  تلقائيا  معاقب 
على  االأخرية  قبل  ما  املقابلة  يف 
البطاقة ال�صفراء ب�صبب احتجاجه 
الطاقم  اربك  مما   ، احلكم  على 
ا�صطراري  تعديل  الجراء  الفني 
متو�صط  بو�صع  الت�صكيلة  على 
و�صط  بوخ�صبة يف  �صابر  امليدان 
مهاجمي  حرم  ما  وهو  الدفاع 
للمجاهدين  الريا�صي  امل�صتقبل 
من اي�صال الكرة اليهم على م�صتوى 

منطقة عمليات املناف�س .
اأحمد ،ب 

قال �صخرة دفاع وقائد امل�صتقبل 
�صالح  بعني  للمجاهدين  الريا�صي 
اأمل  مقابلة  اأن   ، كمبو  بوجمعة 
املا�صي  من  اأ�صبحت  ال�صويطر 
فرتة  ا�صتغالل  الالعبني  داعيا 
اأ�صبوع  ملدة  البطولة  توقف 
مل�صاعفة العمل من اجل الو�صول 
حت�صبا  الكاملة  اجلاهزية  اىل 

ملواجهة حتت لق�رص .
امليدان  كمبو و�صط  بوجمعة  قال 
امل�صتقبل  كتيبة  وقائد  الدفاع 
بعني  للمجاهدين  الريا�صي 
خ�س  �صحفي  ت�رصيح  يف  �صالح 
اأ�صبح  اأنه   ،« »الو�صط  يومية  به 
اأمل  مقابلة  ن�صيان  ال�رصوري  من 
ال�صويطر والرتكيز على املقابالت 
القادمة انطالقا من مواجهة حتت 

لق�رص ، حيث �صدد نف�س املتحدث 
على �رصورة ح�صد النقاط الثالث 
لبيت الر�صيام ومن  الهدوء  الإعادة 
ثم موا�صلة ت�صيري البطولة مقابلة 
من  وا�صحة  اإ�صارة  يف   ، مبقابلة 
جهود  تكاتف  �رصورة  على  كمبو 
اجلميع للعب ورقة ال�صعود للق�صم 
الكروي  املو�صم  يف  اجلهوي  

القادم .
اإىل جانب ذلك فقد اأو�صح �صمام 
دفاع  ميدان  و�صط  يف  االأمان 
وحمبي  االإدارة  اأن  امل�صتقبل 
التحفيزات  كل  يقدمون  الفريق 
تقدمي  من  لتمكينهم  لالعبني 
مرماهم  يف  الكرة  اأن  و  االأف�صل 

لت�رصيف األوان الفريق .
اأحمد ،ب

ب�صتى  اجلرمية  حماربة  اإطار   يف 
املتعلقة  تلك  �صيما  ال   ، اأنواعها 
بدون  الكحولية  امل�رصوبات  ببيع 
رخ�صة ،و ملا لها من اأثر �صلبي على 
املجتمع و على االقت�صاد الوطني  
مكافحة  فرقة  عنا�رص  متكنت   ،
املخدرات باأمن الوالية من توقيف 
 51( العمر  من  يبلغان  �صخ�صني 
ق�صية بيع  يف  متورطان  �صنة(  و54 
امل�رصوبات الكحولية بدون رخ�صة 
، مع حجز حوايل 11359 وحدة  من 
خمتلف  من  الكحولية  امل�رصوبات 
االأنواع و االأحجام. حيثيات الق�صية 
مفادها  معلومات  ورود  اإىل   تعود 
وجود �صخ�س  يقوم باإ�صتغالل حمله 
التجاري و م�صكنه  ببيع امل�رصوبات 
و�صط  رخ�صة  بدون  الكحولية 

و�صع  مت  وعليه  مترنا�صت،  مدينة 
حمكمة وبالتن�صيق  اأمنية  خطة 
لدى  اجلمهورية  وكيل   / ال�صيد  مع 
ا�صت�صدار  مت   ، مترنا�صت  حمكمة 
كان  الذي  للم�صكن  بالتفتي�س  اإذن 
�صبط  )11359(  مت  اإيجابيا ،حيث 
الكحولية  امل�رصوبات  من  وحدة  
واالأنواع،حملية  االأحجام  خمتلفة 
حتويلهم  ليتم  ال�صنع   اأجنبية  و 
و  املقر  اإىل  املحجوزات  رفقة 
فتح حتقيق يف الق�صية . م�صاحلنا 
اأجنزت ملف ق�صائي �صد امل�صتبه 
امل�رصوبات  بيع  ق�صية  عن  فيهما 
�صيتم  و  رخ�صة  بدون  الكحولية 
اأمام وكيل اجلمهورية يف  تقدميهم 

وقت الحق.
�شيخ مدقن 

دخل ولة اجلمهورية بوليات جنوب البالد الكبري يف �شباق مع الزمن لفك طال�شم 
الرتاكمات امل�شجلة عرب 08 قطاعات تعي�ش على وقع احتقان حملي غري م�شبوق وذلك التزاما 

بالتو�شيات التي خل�ش اإليها الجتماع الأخري للحكومة مع الولة  .

بعد اجتماع احلكومة مع م�شوؤويل الهيئات التنفيذية 

اأحمد ،ب 

فر�صة اأخرية لوالة اجلنوب حلل 
م�صاكل 08 قطاعات 

.   ال�شحة ، الرتبية ، ال�شغل ، ال�شكن والعقار لعنة تطارد الولة   

غياب الفعالية ،التغيريات حترم 
املجاهدين من الفوز 

بوجمعة كمبو قائد م�شتقبل املجاهدين لـ«الو�شط »

يف اإطار حماربة اجلرمية بتمرنا�شت 

اأمل ال�صويطر يفر�ض التعادل 
ال�صلبي على م�صتقبل املجاهدين 

تدارك التعادل اأمام اأمل �صويطر مير عرب 
الفوز مبقابلة حتت لق�صر 

االإطاحة ب�صخ�صني وحجز 11359 وحدة 
من امل�صروبات الكحولية  

اأخبار اجلنوب

ال�صياحي  للقطاع  متابعون  ك�صف 
ال�صياحة  تراجع  اأن  بتمرنا�صت 
مبنطقة االأهقار لقد اثر �صلبا على 
ن�صاط ال�صناعة التقليدية التي تعد 
ال�صياحي  للن�صاط  اأ�صا�صيا  رافدا 
الن�صاط  حيث يتجلى ذلك يف ركود 
التي  التقليدية  للمنتجات  احلريف 
ال�صياحية  باحلركية  دوما  ارتبطت 

للمنطقة .

 وقد اأ�صبح ن�صاط احلرفيني يقت�رص 
بع�س  يف  القليلة  امل�صاركات  على 
املعار�س والتظاهرات املنا�صباتية 
احلرفيني  من  عدد  ذكر  كما  فقط 
جهتها  ومن   ، باملنطقة  النا�صطني 
بوالية  ال�صياحية  الوكاالت  تعاين 
لن�صاطها  تراجع  من  مترنا�صت  
حيث كان مزدهرا من قبل من خالل 
التوافد الكبري لل�صياح االأجانب اإىل 

جعل  الذي  الو�صع  وهو  املنطقة 
تواجه  ال�صياحية  الوكاالت  ع�رصات 
م�صاعب مالية قد تهدد حمافظتها 
كما  ال�صياحي  املتعامل  �صفة  على 
اأ�صحاب هذه الوكاالت  اأو�صح اأحد 
قطاع  ويتطلع  مترنا�صت   بوالية 
ورغم  االأخرية   بهذه  ال�صياحة 
اأجل  من  الظرفية  ال�صعوبات  هذه 
بعيدا  ال�صياحي  الن�صاط  ا�صتدامة 

تعمل  حيث  املنا�صباتي  الفعل  عن 
برامج  اإعداد  على  القطاع  مديرية 
وموؤ�ص�صات  هيئات  مع  بالتن�صيق 
اأخرى لدفع الن�صاط ال�صياحي بهذه 
كثريا  عليها  يراهن  والتي  املنطقة 
يف ترقية امل�صار االإقت�صادي للوالية 

وترقية ال�صياحة الوطنية عموما .
جناة ،ح

ال�صنوي  الريا�صي  للربنامج  جت�صيدا 
لالأمن  العامة  للمديرية  امل�صطر 
االأمن  م�صتخدمي  لفائدة  الوطني 
الريا�صي  املركب  اإحت�صن  الوطني، 
يومي  اأدرار  والية  اأمن  مل�صالح 
بح�صور    ، فيفري   2020   20 و   19
ال�صلطات املدنية  اأدرار،  وايل والية 
فعاليات  والق�صائية،  الع�صكرية   ،

بامل�صد�س  للرمي  اجلهوية  البطولة 
ال�رصطة  م�صالح  مابني  الفردي 
الوطنية  البطولة  اإىل  املوؤهلة 
 2020  -  2019 الريا�صي   للمو�صم 
وذلك مب�صاركة 46 ريا�صية وريا�صي 
ميثلون ثالث واليات لناحية اجلنوب 

الغربي )ب�صار، اأدرار وتندوف( .
ت�صهر  التي  الريا�صية   التظاهرة 

لالأمن  العامة  املديرية  مبوجبها 
املنظومة  تطوير  على  الوطني 
الريا�صية وترقيتها يف جهاز ال�رصطة 
الفعالة  وم�صاهمتها  الأهميتها  نظرا 
يف الرفع من م�صتوى جاهزية االأفراد 
والتدرب والتعود على الرمي الدقيق 
التناف�س  روح  وخلق  لتعزيز  جاءت   ،
وتنمية  منت�صبيها  بني  ال�رصيف 

للفرد،  والبدنية  الذهنية  القدرات 
اجلهوية  البطولة  فعاليات  لتختتم 
فعالياتها  جرت  التي  املنظمة 
بتكرمي  �رصطية  عائلية  اأجواء  يف 
�صنف   10( املتاأهلني  الريا�صيني 
البطولة  اىل   ) اإناث  ذكور-05 �صنف 

الوطنية للرمي بامل�صد�س الفردي.
اأحمد ،ب

اأثر �شلبا على ن�شاط ال�شناعات التقليدية بتمرنا�شت 

اأمن ولية اأدرار 

تراجع ال�صياحة ينعك�ض �صلبا على احلرفيني والوكاالت ال�صياحية

احت�صان بطولة اجلهوية للرمي بامل�صد�ض الفردي 
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اح�سن خال�ص   

للمنا�ضل  حدث  ما  هذا 
بومالة  ف�ضيل  ال�ضجني 
فر�ضة  اغتنم  الذي 
منها  ليتخذ  حماكمته 
ر�ضائل  منه  يوجه  منربا  
اأعمق من اأن ت�ضكل اأ�ضلحة 
للدفاع عن �ضخ�ضه ودفعا 
للتهم املوجهة اإليه بل عن 
وجهات نظره يف الق�ضايا 
طرحها  التي  اجلوهرية 
احلراك ال�ضعبي منذ عام 
يوؤكدها  التي ظل  واأفكاره 

منذ اأكرث من 30 �ضنة. 
فر�ضة  اغتنم  وكعادته 
دعوة القا�ضي له لال�ضتماع 
الدار  اأقواله مبحكمة  اإىل 
منها  ليتخذ  البي�ضاء 

خلطاب  منربا 
فيه  ح�رضت 
ورموزها  الثورة 
مهيدي  بن  من 
وفرحات  وعبان 
عبا�س واحلقوق 
ت  يا حلر ا و
كمة  حما و
النظام  ف�ضاد 
بني  والعالقة 

والع�ضكري  ال�ضيا�ضي 
ونزاهة  الوطنية  والوحدة 
جرا،  وهلم  االنتخابات 
بني  مزيج  فيه  باأ�ضلوب 
هو  كما  والهزل  اجلد 
معتاد منه يف حما�رضاته 
اإليها  حن  التي  ونقا�ضاته 

انقطع  اأن  بعد  احل�ضور 
بقي  لذا  الأ�ضهر  عنها 
م�ضدوه  وهو  اإليها  ي�ضتمع 
مرة  الأول  ي�ضتمع  وكاأنه 
مع اأن كالمه معهود ميثل 

قناعاته الرا�ضخة.
املتهم  ال�ضجني  جتاوز 
الوطنية  الوحدة  بتهديد 
بامل�ضلحة  وامل�ضا�س 
جمرد  للوطن  العليا 
يف  نف�ضه  عن  الدفاع 
فيها  نف�ضه  يرى  ال  تهم 
حتدى  الذي  وهو  مذنبا 
راأ�ضه  ي�ضع  اأن  القا�ضي 
املق�ضلة  حتت  طوعا 
اإن وجد  زبانه  مثل احمد 
من  كتب  مما  �ضطرا  له 
من  يوحي  عديدة  اأعوام 
ي�ضكل  اأنه  بعيد  اأو  قريب 

الوطنية  للوحدة  تهديدا 
باال�ضتقرار،  م�ضا�ضا  اأو 
ي�ضتهجنها  تهمة  وهي 
وينكرها ويعتربها م�ضا�ضا 
�ضيدي  "فلتبحث  بكرامته 
ما  وجدت  اإن  القا�ضي 
يدينني فرقبتي بني يديك 

كما  باملق�ضلة  ولتقطع 
اأنا  زبانة  لل�ضهيد  حدث 
�ضغريا  جزيئ  اإال  ل�ضت 
اأمام عظمة هذا ال�ضعب"

اأخذ  الرتبوي  وباأ�ضلوبه 
نظام  اأن  للقا�ضي  ي�رضح 
اجلزائر  هو  لي�س  احلكم 
النظام  لي�ضت  واجلزائر 
بني  اخللط  اأقبل  و"ال 
من  والنظام  احلكومة 
االأبدية  واجلزائر  جانب 
النظر  ملفتا  املقد�ضة". 
بوحدة  مت�ضكه  اأن  اإىل 
هو  اجلزائر  وا�ضتقرار 
للنظام  معار�ضته  بدرجة 
"فمن  االأ�ضخا�س  وعبادة 
فاإن  حممدا  يعبد  كان 
ومن  مات  قد  حممدا 
كان يعبد اهلل فاإن اهلل حي 
ويف  ميوت".   ال 
احلديث  خ�ضم 
احلرية  عن 
اأنه  بومالة  ذكر 
بني  يف�ضل  ال 
واحلرية  الوطن 
اأي  وال  اأحد  فال 
كانت  مهما  جهة 
ميكن اأن تنزع منه 
حريته متوجها اإىل 
مل  اإن  بالقول  القا�ضي 
ذا  فمن  الق�ضاء  يحمني 

الذي يحميني؟ 
اعترب  دائما  احلرية  وعن 
اأي  اأنها،  بومالة  ال�ضجني 
ال�ضجني  هي  احلرية، 
فقد  اجلزائر  يف  االأكرب 

وردت يف الد�ضتور 53 مرة 
الواقع  يف  لها  اأثر  ال  لكن 
لي�س  اإذ  واملمار�ضة، 
و�ضعه  الذي  هو  الد�ضتور 
يف احلب�س اإمنا هو النظام 
الد�ضتور  خالف  الذي 
وهو  بنف�ضه  و�ضعه  الذي 
التزوير  على  داأب  الذي 
عهد  منذ  والتزييف 
الذي  الواحد  احلزب 
وينظم  قوائمه  يعد  كان 
يقوم  ذلك  ومع  انتخاباته 
فرجال  نتائجها  بتزوير 
النظام وموظفوه كما قال 
بنزاهة  يوما  يوؤمنوا  مل 

االنتخابات.
مكانة  من  موقفه  وعن 
احلياة  يف  اجلي�س 
بومالة  اأحال  ال�ضيا�ضية 

احل�ضور  ومعه  القا�ضي 
التاريخية  مرجعيته  اإىل 
علمانيته  اأن  مذكرا 

تعني  وهي  �ضيا�ضية 
الف�ضل بني الع�ضكري 
وهي  وال�ضيا�ضي 
بنات  من  لي�ضت 
قال  كما  فكره، 
اإمنا هي م�ضتلهمة 
من نهج العربي بن 

ورم�ضان  مهيدي 
عبان.

واإذ ننقل جوانب من حديث 
بومالة اأمام القا�ضي فالأن 
بالرجل وخ�ضاله  معرفتنا 
التي  ال�ضيا�ضية  واأخالقه 
عقود  ثالثة  اإىل  تعود 
كان  اأنه  جنزم  جتعلنا 
احلوار  مبداأ  عن  يدافع 
واملفتوح  احلر  والنقا�س 
اجلزائر،  اأجل حترير  من 
الفا�ضد  النظام  من  لي�س 

جمتمع  من  بل  فح�ضب 
ت�ضايره،  تزال  ال  ونخبة 
مبحاكمة  مهتما  يكن  ومل 

االأ�ضخا�س واالأفراد بقدر 
ما كان ينتقد املمار�ضات  
فقد كان همه قبل اندالع 
ب�ضنوات  ال�ضعبي  احلراك 
اأن يجد ال�ضبيل اإىل تغيري 
اأن  دون  للنظام  جذري 
ي�ضحي بالبلد، كما عهدناه 
ال�ضتائم  على  �ضابرا 
تالحقه  التي  واالإهانات 
التغيري  مقاومي  من 
ال  ملاذا  يوما  �ضاألته  فقد 

تنقي �ضفحاتك يف مواقع 
من  االجتماعي  التوا�ضل 
من  فت�ضرتيح  الذباب 
املهينة  تعليقاته 
باأنه  علي  فرد 
االغتيال  �ضد 
مهما  ال�ضيا�ضي 
حتى  �ضكله  كان 
اغتياال  كان  ولو 
اإن  افرتا�ضيا. 
اجلزائر  رجال 
يوجدون يف كل مكان، يف 
ال�ضلطة واملعار�ضة وحتى 
ال  الذي  املواطنني  لدى 
ي�ضتهويهم العمل ال�ضيا�ضي 
التي  التاريخية  فاللحظة 
تتطلب  اليوم  فيها  نعي�س 
والتعا�ضد  التحالف  منهم 
من  متحرر  نقا�س  وفتح 
ومن  امل�ضبقة  االأحكام 
املا�ضي  روا�ضب  ربقة 

وخماوف امل�ضتقبل.

بومالة يحا�سر يف فل�سفة احلراك  
لي�ص من ال�سروري اأن يدعوك الرئي�ص تبون لتحل �سيفا عنده وجتل�ص معه اأمام عد�سات 

الكامريات لكي تبلغ ر�سالتك فقد تكون جل�سة حماكمة انتظرها الآلف اأف�سل مكان 
واأح�سن منرب لتبلغ للراأي العام �سعبا و�سلطة ما تفكر فيه وما تر�سخ لديك من قناعات منذ 

عقود من الزمن. 

اأمام القا�سي فالأن معرفتنا 
بالرجل وخ�ساله واأخالقه 

ال�سيا�سية التي تعود اإىل 
ثالثة عقود جتعلنا جنزم اأنه 

كان يدافع عن مبداأ احلوار 
والنقا�ص احلر

وباأ�سلوبه الرتبوي اأخذ 
ي�سرح للقا�سي اأن نظام 
احلكم لي�ص هو اجلزائر 

واجلزائر لي�ست النظام

يف جل�سة حماكمته 

24 �ساعة
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�صالح عو�ض

التدخالت اخلارجية:

التون�سي  ال�سعب  ف�ج�أ  لقد 
احل�س�ري  ب�أدائه  اجلميع 
مواجهة  على  قدرته  ونقلت 
للمرتب�سني  ال�سي��سي  الفراغ 
ب�لقلق..  اإح�س��س�  ب�ملنطقة 
ولكي ال ينجح املث�ل التون�سي 
التدخالت  ك�نت  الرائد 
الإ�سق�طه   �س�فرة  اخل�رجية 
حرة  دولة  يقيم  اأن  ومنعه 
تكون  ان  ميكنه�  كرمية 
الن�جحة  العربية  التجربة 
بن�ء  �سعيد  على  الرائدة 
اإر�س�ء  و  د�ستورية  موؤ�س�س�ت 
بعمق..  الدميقراطية  العملية 
املتدخلون؟  هوؤالء  هم  فمن 
فرن�س�  واأخطرهم:  اأولهم 
عرب  الرئي�س  الالعب  وهي 
اإىل  و�سوال  خ�رجيته�  وزارة 
لقد  وكالئه�..  عرب  التدخل 
يتجول  الفرن�سي  ال�سفري  ك�ن 
يف البالد طوال وعر�س� ويوجه 
دون  جه�ت  ويدعم  الر�س�ئل 
اأخرى علن� ب�سكل غري طبيعي، 
التي  االأحزاب  مع  ويتوا�سل 
املواقف  لتن�سيق  يريد 
الراأي  عليه  هيج  الذي  االأمر 
مزدوجو  وحترك  الع�م.. 
املدر�سة  اأبن�ء  من  اجلن�سية 
املتكر�سني  الفرانكفونية 
ذات  ح�س��سة  مواقع  يف 
م�س�لح  على  للحف�ظ  �سي�دة 
وللحف�ظ  الثق�فية  فرن�س� 
يف  فرن�س�  م�س�لح  على 
والتج�رة  البرتولية  ال�رشك�ت 
وعقود  ت�رشيع�ت  خالل  من 
م�س�ر  على  و�سغط  جت�رية 
ال�سلة  تعميق  نحو  الدولة 

ب�ملوؤ�س�س�ت الفرن�سية.. 
الدول  بع�س  وحتركت 

االإم�رات  ال�سيم�  اخلليجية 
مبجرد  واإعالمي�  م�لي� 
ت�سدر حركة النه�سة للم�سهد 
النه�سة  الإ�سق�ط  ال�سي��سي 
ب�أي  ال�سي��سي«  و«االإ�سالم 
والتقت  االأ�سك�ل..  من  �سكل 
اأحزاب  مع  الدول  هذه 
حم�سوبة على النظ�م ال�س�بق 

�سي��سية  وفع�لي�ت 
من �ستى التوجه�ت 
من  االإيديولوجية 
اإىل  اليمني  اأق�سى 
الي�س�ر  اأق�سى 
من  نخبة  ومع 
ميني  عال الإ ا
وال�سي��سيني، ويف 
حتركت  مق�بله� 

قطر  اأخرى  خليجية  دولة 
النه�سة  مع  وقوف�  تركي�  مع 
دعمهم�  اأن  اإال  وحلف�ئه� 
اخرتاق  على  ق�درا  يكن  مل 
امل�س�د  االإعالمي  ال�سغط 
لالإ�سالم  عدائه  يف  املوحد 
الذي ترجمه  االأمر  ال�سي��سي 
ولعل  النه�سة..  ثقل  تقهقر 
املتدخلني  بني  التج�ذب 
املتدخل  وكذا  العربيني 
وا�سح�   اأ�سبح  قد  الفرن�سي 
ب�الن�سداد ال�سي��سي الذي ك�د 
اأن ينقل البالد اإىل اأ�سواأ اأزمة 
كم�  اال�ستقالل  منذ  �سي��سية 

�رشح الرئي�س التون�سي.
اخل�رجي  التدخل  عنوان  ان 
هو  اإمن�  التون�سي  ال�س�أن  يف 
اإف�س�ل جتربة رائدة يف حركة 
التواقة  العربية  ال�سعوب 
وال�سف�فية  ال�سي��سية  للحرية 
االقت�س�د  اأمور  ت�سيري  يف 
والبالد جملة.. ولكن موا�سلة 
يعني  للمح�ولة  التون�سيني 
اأنهم ي�سريون يف ظل احلري�ت 
ال�سي��سية نحو اإف�س�ح الفر�سة 
ت�سق  متميزة  وطنية  لط�ق�ت 

ال�سغوط  من  التحرر  طريق 
�س�نه  من  وهذا  اخل�رجية.. 
اأن يكون ع�مل ا�ستقرار اأمني 

يف االإقليم كله.

الأزمة الليبية:

انعك��س�ت  الليبية  لالأزمة   
يف  االأو�س�ع  على  وا�سحة 

راأ�سه�  وعلى  جملة  تون�س 
اجل�نب االأمني حيث اأ�سبحت 
فيه�  االأمن  ب�نفالت  ليبي� 
واجلبه�ت  امللي�سي�ت  وتعدد 
وامل�سلحني  لل�سالح  م�سدرة 
التون�سية  الدولة  ع�نت  وقد 
من  االأخرية  ال�سنوات  خالل 
ذهب  وقد  االإره�ب  ملف 
يف  االأمن  رج�ل  ع�رشات 
املجموع�ت  مع  ا�ستب�ك�ت 
الن�حية  ومن  امل�سلحة.. 
انق�س�م  هن�ك  ال�سي��سية 
التون�سي  املوقف  يف  وا�سح 
نحو تقييم الو�سع الليبي ففي 
الوف�ق  حكومة  جتد  حني 
النه�سة  حركة  من  ت�أييدا 
تع�طف�  حفرت  يجد  وحلف�ئه� 
القومية  االأحزاب  من  كبريا 
النظ�م  وبق�ي�  والي�س�رية 
مع  ث�أر  له  من  وكل  ال�س�بق 

االإ�سالم ال�سي��سي.
يف  االأزمة  ان  الوا�سح  ومن 
على  بظالله�  تلقي  ليبي� 
وحركة  التون�سية  العم�لة 
اليد  التج�رة فلقد ك�ن تدفق 
الع�ملة التون�سية والتج�رة بني 

دخل  م�سدر  مبث�بة  البلدين 
كثريا  ان ميت�س  وطني ميكن 
جم�الت  ويفتح  البط�لة  من 
ن�س�ط  يف  للتون�سيني  عديدة 
االأمر  ليبي�  حتت�جه  جت�ري 
تون�س  ان  بو�سوح  يعني  الذي 
مت�رشر  رئي�سي من االنفالت 
االأمني يف ليبي� على اأكرث من 

�سعيد.
ينظر  و
ن  خلو ملتد ا
ن  ليو و لد ا
اإىل  واالإقليميون 
تون�س على اعتب�ر 
ب�نحي�زه�  اأنه� 
طريف  من  الأي 
ليبي�  يف  النزاع 
�ستوؤثر �سلب� على م�س�لح قوى 
خ�رجية دون غريه� ومن هن� 
بفعل  ال�رشوري  من  اأ�سبح 
امل�س�لح  هذه  على  احلر�س 
اإره�ق  ا�ستمراره�  وحم�ية 
بنف�سه�  واإ�سغ�له�  تون�س 
له�  فر�سة  ترك  وعدم 
لال�ستقرار لكي ال تتمكن من 
امل�س�عدة يف م�س�عدة ليبي�.. 
تخريب  م�سدرة  ت�سبح  ولكي 
يف االإقليم كله ومن هن� تظهر 
للت�سدي  اأم�مية  تون�س جبهة 
يف  العنف  ن�رش  ملح�ولة 

االإقليم.

اقت�صاد مكبل: 

التج�رّية  املب�دالت  ترتبط 
االأوروبية  ب�لق�رة  التون�سّية 
يف  جتلّى  وثيق�ً  ارتب�ط�ً 
على  امل�سّجلة  االأرق�م 
اخل�رجّية،  التج�رة  م�ستوى 
اإىل  االإح�س�ءات  اأ�س�رت  اإذ 
اأّن االإحت�د االأوروبي ي�ستحوذ 
العالق�ت  معظم  على 
بعدم�  التون�سّية،  التج�رّية 
بلغت ال�س�درات التون�سّية اإىل 
ن�سبته  م�  االأوروبية  االأ�سواق 
 ، ال�س�درات  جممل  من   %75
لل�سوق  االأكرب  الن�سيب  وك�ن 
تليه�   ،%27 بن�سبة  الفرن�سّية 
 %11 بن�سبة  االإيط�لّية  ال�سوق 
من   %10 بن�سبة  واأمل�ني� 
التون�سّية.  ال�س�درات  اإجم�يل 
ينح�رش  مل  االرتب�ط  هذا 
واملنتج�ت  ال�سلع  ب��سترياد 
ا�ستط�ع  فقد  التون�سّية، 
اأن  بدوره  االأوروبي  االحت�د 
التون�سّية  ال�سوق  على  يهيمن 
اإجم�يّل  من  ن�سيبه  يبلغ  واأن 
واردات البالد م� يق�رب %70 

 .

االقت�س�دية  التبعية  تقيد 
واتف�قي�ته�  وقوانينه� 
بحيث  التون�سي  االقت�س�د 
�ستى  يف  اإحل�ق  من  يع�ين 
االقت�س�د  بعجلة  املج�الت 
االأوروبي  واالحت�د  الفرن�سي 
املواد  فكل  وت�سديرا  توريدا 
فرن�س�  م�سدره�  امل�سنعة 

واأوروب�..  
يع�ين االقت�س�د التون�سي منذ 
معدالت  تراجع  من   2010
العنوان  هي  والبط�لة  النمو.. 
االأبرز ملع�سالت االقت�س�د اإذ 
حتدث تقرير للبنك املركزي 
عدد  تراجع  عن  التون�سي 
�سنوي�  امل�ستحدثة  الوظ�ئف 
ذلك  ي�أتي  األف�   29 نحو  اإىل 
األف   650 نحو  يوجد  بينم� 
خريجو  ويعد  �سغل  ط�لب 
ت�رشرا  االأكرث  الفئة  اجل�معة 

بن�سبة بط�لة تتج�وز %28   
كم� اأن م�ستوى الدين اخل�رجي 

 74 ميثل  التون�سي 
من  امل�ئة  يف 
املحلي  الن�جت 
يل  جم� الإ ا
ارتف�ع  يف�قمه 
االأجور  كتلة 
�سبعة  نحو  اإىل 
دوالر  ملي�رات 

وهو رقم كبري ..واأن م� يع�دل 
اإنف�قه  يتم  املوازنة  من   %40
على   %22 ونحو  االأجور  على 

�سداد الديون .
النقد   قبل ع�م دع� �سندوق 
الدويل اإىل اإ�سالح�ت للتحكم 
التج�ري  امليزان  عجز  يف 
اخلم�س  ال�سنوات  خالل 
طبقت  ح�ل  ويف  الق�دمة 
�سندوق  اإ�سالح�ت  تون�س 
يف  املطلوبة  الدويل  النقد 
ف�ل�سوؤال  االقت�س�دي  املج�ل 
وم�  ذلك؟  �سيكون  ثمن  ب�أي 
على  ذلك  انعك��س�ت  هي 
االأو�س�ع املعي�سية يف تون�س.

يف  كثرية  اأح�ديث  وهن�ك    
ف�س�د  عن  التون�سية  النخب 
الدوائر  بع�س  يف  م�يل 
مواز..  ب�قت�س�د  املتحكمة 
ل�سل  ك�فية  العوامل  هذه 
وتوقف  االقت�س�دية  العجلة 
وته�وي  التنمية  موؤ�رشات 
اأم�م  التون�سي  الدين�ر 

العمالت االأجنبية.

الو�صع احلزبي:

للنظ�م  قوانني  ف�سلت   
ال  اأ�سبح  بحيث  االنتخ�بي 

طرف  اأي  بح�سول  ي�سمح 
على االأغلبية املريحة للحكم 
ب�الأ�س��س  هند�سته  وقد متت 
النه�سة  �سيطرة  دون  للحوؤول 
على الربمل�ن بعد ان ك�ن �سرب 
االآراء يفيد بتقدم النه�سة يف 

�سنة 2011 .
برمل�ن  اىل  يوؤدي  مم� 
احلي�ة  يعطل  ف�سيف�س�ئي 
وال�سي��سية  بل  الربمل�نية 
حكومي  برن�مج  اأي  وي�رشب 
يفر�س  و  التن�ق�س�ت  بحجم 
قلقة  مو�سعة  حت�لف�ت 
  ،2011 يف  ح�سل  م�  وهو 
برمل�ن  م�سهد  ي�ستحق  و 
حت�لف  حيث  الدرا�سة   2019
مع  االإ�سالميني  مع  القوميون 
حتي�  و  االجتم�عي  الي�س�ر 
االأمر  تون�س  وقلب  تون�س 
الذي ي�سيق م�س�حة التح�لف 
الكبرية  التن�ق�س�ت  ويبقي 
وتكون  التح�لف..  خ�رج 

ب�رزة  �سمة  املرا�س�ة  عملية 
يف ال�سلوك الربمل�ين. 

جتدد الثورة:
التون�سي  ال�سعب  حيوية  تبدو 
يف  ث�ر  اأن  فبعد  مذهلة 
وا�سقط   2010 17دي�سمرب 
�سهر.. من  اقل  يف  النظ�م 
التون�سي  ال�سعب  اكت�سف 
واأن  كبرية  حتدي�ت  اأم�م  انه 
�سقوط �سكل النظ�م ال�سي��سي 
بل  للم�سكالت  نه�ية  يكن  مل 
التحدي�ت، يف ظل  بوابة  فتح 
اجل�هز  البديل  وجود  عدم 
بنيوي� واإداري�.. ف�لذين ج�ءوا 
لديهم  يكن  مل  احلكم  اىل 
خربة  ال  و  جتربة  ر�سيد 
ان  الوا�سح  ومن  �سي��سية.. 
على  متكن  قد  بورقيبة  نظ�م 
ان  ال�سنني  ع�رشات  مدار 
لتون�س  خ��سة  هوية  ي�سنع 
ال�سي��سية،  وجهته�  ويحدد 
وتوجه�ته� االقت�س�دية يف ظل 
عالقة وثيقة بفرن�س�، وت�سكلت 
لتلك املهم�ت الدولة العميقة 
حواجز  بورقيبة  اقتحم  و 
وكر�س  الثق�فية،  الهوية  ط�بو 
مف�هيم وقيم� جديدة.. ج�ءت 

الوف��س  ف�رغة  االأحزاب 
تظن اأن اإجراء تعديالت على 
وان  االأيديولوجي  خط�به� 
وان  االنتخ�ب�ت  يف  فوزه� 
ن�سجه� لعالق�ت ودية مع هذه 
لت�أهيله�  ك�ف  تلك  اآو  اجلهة 
املعقدة  املرحلة  قي�دة 
روؤية  يحت�ج  بواقع  ف�رتطمت 
ويف  عديدة..  واإمك�ن�ت 
النظ�م  ح�ول  ف�سله�  ظل 
اأنف��سه  ا�ستع�دة  ال�س�بق 
يف  فراغ�  البالد  �سهدت  و 
واالأمنية،  ال�سي��سية  عقيدته� 
لت�سدير  مبعث�  جعله�  مم� 
بلد  من  اأكرث  اإىل  االإره�بيني 
حني  من  الإره�بيني  وج�ذب� 
ال�سعب  رد  فج�ء  اآخر..  اىل 
خالل  من  االأحزاب  مبع�قبة 
االنتخ�ب�ت  يف  كبري  حترك 
الرئ��سية والت�رشيعية االأخرية 
املوجة  ت�سميته:  ميكن  مب� 
لي�سع  الثورة،  من  الث�نية 
اأحج�مه�  االأحزاب يف 
للرئ��سة  ويقدم 
�سخ�سية علمية وطنية 
نزيهة بعيدة عن االأطر 
الذي  االأمر  احلزبية 
نوع  من  حراك�  ادخل 
مع�مل  لر�سم  جديد 

تون�س الغد..  
م�صتقبل الرئا�صة 

واحلكومة:

يف  الرئ��سة  موؤ�س�سة  تتمتع   
ال�ستع�دة  ع�لية  بقدرة  تون�س 
احل�س�رية  تون�س  هوية 
االأمة  بق�سية  وااللتزام 
وبقدرة  فل�سطني،  املركزية 
الد�ستور  لتفعيل  متميزة 
ميكن  م�  وهذا  والق�نون 
العملية  جن�ح  �س�من  اعتب�ره 
امل�س�دقة  تتم  ال�سي��سية.. 
على احلكومة رغم التحفظ�ت 
االأحزاب  بع�س  قبل  من 
ومترر يف الربمل�ن ولكن  عدم 
جت�ن�سه� »ي�س�ر و اأ�سالمني و 
قوميني و نظ�م �س�بق« قد ال 
كثريا،  ب�ال�ستمرار  له�  ي�سمح 
الربمل�ن  حل  �سيكون  فهل 
برمل�نية  النتخ�ب�ت  والدعوة 
ا�سطرارية  خطوة  مبكرة 
اإن  االن�سداد؟..  من  للخروج 
�سيكون  تون�س  جتربة  جن�ح 
ب�أنه�  لتون�س  ت�ريخية  اإ�س�فة 
لتحرير  الرائدة  التجربة 
والعمل  العربية  االإرادة 
ال�سي��سي العربي من ال�سغط 

اخل�رجي..

قبل 29 قرنا اأقام الفينيقيون القادمون من �صور �صمال فل�صطني مدينة قرطاج عا�صمة ل�صلطانهم على البحر املتو�صط و�صواحل 
اإفريقيا و�صمالها وجنوب اأوربا، وت�صدت املدينة لروما و�صمدت يف مواجهة غزواتها اأ�صطوريا قبل اأن ت�صقط  �صنة 146 قبل 
َوان قاعدة انطالقهم نحو املغرب الكبري، فكانت ح�صب الفقهاء »رابعة  َ امليالد.. وعلى اأر�صها اأ�ص�ض الفاحتون امل�صلمون الَقريرْ

الثالث« مكة واملدينة والقد�ض.. فيها جامع عقبة، و«داراحلكمة« تن�صر الهداية والعربية يف املغرب والأندل�ض.. وقبل األف 
وثالثمائة �صنة ن�صاأت فيها اأول جامعة للم�صلمني -الزيتونة- وهي اأقدم جامعات العامل.. ت�صدت للتغريب الفرن�صي فاأ�صبحت 
منارة التنوير والتجديد يف املغرب العربي فكان طاهر بن عا�صور والثعالبي وابن بادي�ض.. ولأنها توؤمن بدورها وتعرف قيمة 

اجليوا�صرتاتيجي كانت دوما تدرك اأن ل اأمن لها اإل بقوة اجلزائر ول ا�صتقالل لها اإل بانت�صار اجلزائر فكانت للثورة اجلزائرية 
رئة وقاعدة اأ�صا�صية ورهنت وجودها مب�صري الثورة اجلزائرية واأ�صبح اأمن تون�ض من الأمن القومي اجلزائري ول جمال للتهاون 

فيه فهي الأقرب -بحكم عديد العوامل وتداخلها- للجزائر.. كان لتون�ض –كعادتها- بداية احلراك فيما �صمي بالربيع العربي لكنها 
ل ت�صبه من حلق بها: انتخابات، وا�صتقالت، وتقلبات، اأحزاب ف�صلت، وعناوين انهارت، و�صعب يبحث عن املخرج، فاإىل اأي مدى 
متلك تون�ض حكمة النجاة من املوؤامرة ويف مواجهة حتديات الإقليم و�صغوط اخلارج واحتياجات الداخل؟ ذلك ما نحاول تاأمله.

تون�ض

  �سناعة البدايات والتحديات املتعددة واحتماالت امل�ستقبل

اأ�صارت الإح�صاءات اإىل اأّن الإحتاد 
الأوروبي ي�صتحوذ على معظم العالقات 

التجارّية التون�صّية، بعدما بلغت ال�صادرات 
التون�صّية اإىل الأ�صواق الأوروبية ما ن�صبته 

ال�صادرات جممل  من   75%

تتمتع موؤ�ص�صة الرئا�صة يف تون�ض 
بقدرة عالية ل�صتعادة هوية تون�ض 

احل�صارية واللتزام بق�صية الأمة 
املركزية فل�صطني

24 �ساعة
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية للمح�سرين الق�سائيني اأ/ �سيف اهلل ر�سيـد ، اأ/ بو�سماحة حممد 

حم�سرين ق�سائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهاتف :023.37.76.32-023.37.76.23
 Scp_boudif@yahoo.fr

 حم�سـر ن�سر م�سمون احتجاج لعدم الوفاء بجريدة يومية وطنية
         املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذ / بو�ضماحة حممد -  حم�رش ق�ضائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضـاء اجلزائر، �رشيك يف ال�رشكة املدنية املهنية املذكورة 
اأعاله و الوا�ضع ختمـه و توقيعه اأدناه بطلب من م�رشف ال�ضالم- اجلزائر- خلية حت�ضيل الديـون– الـممثلة مـن رئيـ�س خلـية متـابـعة 

و حت�ضــيل الدين ال�ضـيد �ضليـم بو�ضحـابـة الكائن مقره الجتـماعـي/ 233 �ضارع احـمد واكد �س ب 141 دايل ابراهيـم  الـجـزائر العا�ضـمة .
بناء على الأمر ال�ضادر عن  ال�ضيد رئي�س حمكمة الدار البي�ضاء  بتاريخ :2020/02/06 حتت رقم 2020/419 املت�ضمن اإذن بن�رش م�ضمون احتجاج لعدم الوفاء يف 

جريدة يومية وطنية.
2- بناءا على/�ضند لأمر املنـ�ضاأ بتاريخ 2016/08/15 بقيــة 200.000.000.00 دج ال�ضادر عن الطالب بتاريخ ا�ضتحقاق2017/09/01 .

3- حم�رش توقيـف الدين ال�ضادر عن الطالب ، خلية حت�ضيل الديون ، بتاريخ 2019/12/02، املرجع : خ ت :2019/08 .
4- ر�ضالـة احتجاج لعدم الدفـع ل�ضـند لأمـر الـمنــ�ضاأ بتـــاريـخ 2016/08/15 بـــقــيــمة 200.000.000.00 دج ال�ضـادرة عـن الطالب بتـــاريــخ 2019/12/02  املت�ضمن : دفع 

مبلـــغ 18.261.996.36 دج  ) ثـمانيــة عـ�ضـر مليـون و مـائتــان و واحد و �ضتــون الـــف 
و ت�ضــعمائة و �ضــــتة و ت�ضـــعون دينار جزائري و �ضتـة و ثالثون �ضنتيم( يـمـــثل قيــــمة الـدين بناءا على حم�رش توقيف الدين .

2- دفـع مبلـغ  17.620.00 دج ميثل م�ضاريـــف التنفــيـذ الختــياري. 
3- دفع مبلـغ 437.239.93 دج احلـقـوق التنا�ضبية للمحـ�رش الق�ضائـي بالإ�ضافـة اإىل الر�ضم على القـيـمة الـم�ضــافة للحق التنا�ضــبي  19% الـمــقــدر بـــ/ 83.075.59 دج 
و بناء على/1 - حم�رش تبليغ احتجاج لعدم الوفاء املوؤرخ يف 2019/12/10 و املر�ضل عن طريق الربيد املو�ضي عليه مع العلم بالو�ضول بتاريخ : 2019/12/15 حتت 

رقم RR 733 694 002 16 من طرف الأ�ضتاذ بو�ضماحة حممد - حم�رش ق�ضائي لدى حمكمة  بئر مراد راي�س .
2- حم�رش تبليغ احتجاج لعدم الوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعــالنات البلديـة بتاريخ 2020/01/20 .

3- حم�رش تبليـغ احتجاج لعدم الوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعالنات املحكمة بتاريخ 2020/01/21 .
�ضد/ ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة امل�ضماة »غرناطة لل�ضـياحة و ال�ضـفر«.

الكائن مقرها الإجتماعـي بـ : تعاونية عقارية غرانتك�س حي 1200 م�ضكن عمارة 02 رقـــــم 03 بلـــــدية باب الزوار وليـــة الـجـزائـر.                                                        
ونبهناه)ها( باأن طبقا لن�س املادة 440 من قانون التجاري فان له اأجل ع�رشين يوما )20( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق 

القانونية و لكي ل يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون.

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة القائمة 
بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/ باتي اأفريك SARL BATIAFRIQUE ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة ممثلة برئي�سها 
العنوان : طريق بربية بلدية ال�ضعبية ولية تيبازة 

�ضد /�سركة ليبانار بيلدينغ SARL LEBANESSE BUILDING COMPANY ممثلة مبديرها 
العنوان ب : طريق عني البنيان رقم 10 بلدية ال�رشاقة ولية اجلزائر   

بناءا الأمر الأداء ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة ، بتاريخ : 2019/11/28 رقم الرتتيب : 19/05181
بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/02/18 

، حتت رقم : 2020/869
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف اأمر الأداء املذكور اعاله لفائدة باتي اأفريك 

بيلدينغ  ليبانار  �سركة   : �سد  املحدودة ممثلة برئي�سها  امل�سوؤولية  ال�سركة ذات   SARL BATIAFRIQUE
مبديرها SARL LEBANESSE BUILDING COMPANY ممثلة 

و اإلزامها بدفع مبلغ : 959.217،35 دج 
و الذي ميثل مبلغ الدين املطالب به 

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة القائمة 
بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/ حمادي حممد
العنوان : بلدية بن �ضكاو املدية 

�ضد / قا�سمية حممد 
ال�ضاكن : 57 م�ضكن بحي الورود بابا ح�ضن اجلزائر 

تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة املدية ، ق�ضم : اجلنح بتاريخ : 18/0625 ، رقم الفهر�س : 19/01842 
، رقم اجلدول : 19/00768 م املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2019/12/22 ، حتت رقم :2019/140

بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/02/20 
، حتت رقم : 2019/915

 : لفائدة  اأعاله  املذكور  التنفيذي  ال�ضند  بالوفاء مبوجب  التكليف  املتمثل يف  الر�ضمي  التبليغ  بن�رش م�ضمون عقد  نقوم  وعليه 
حمادي حممد  �ضد : قا�سمية حممد 

و اإلزامها بدفع مبلغ : 14.900.247،00 دج 
و الذي ميثل قيمة ال�ضيك + تعوي�س + مبلغ الكفالة ، و م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

          اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركة املدنية للمح�سرين الق�سائيني اأ/ �سيف اهلل ر�سيـد ، اأ/ بو�سماحة حممد 
حم�سرين ق�سائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 
الهاتف :023.37.76.32-023.37.76.23

 Scp_boudif@yahoo.fr
حم�سـر ن�سر م�سمون احتجاج لعدم الوفاء بجريدة يومية وطنية

         املادة 412 من ق ا م ا
نحن الأ�ضتاذ / بو�ضماحة حممد -  حم�رش ق�ضائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضـاء اجلزائر، �رشيك يف ال�رشكة املدنية املهنية املذكورة 

اأعاله و الوا�ضع ختمـه و توقيعه اأدناه بطلب من م�رشف ال�ضالم- اجلزائر- خلية حت�ضيل الديـون– الـممثلة مـن رئيـ�س خلـية متـابـعة 
و حت�ضــيل الدين ال�ضـيد �ضليـم بو�ضحـابـة الكائن مقره الجتـماعـي/ 233 �ضارع احـمد واكد �س ب 141 دايل ابراهيـم  الـجـزائر العا�ضـمة .

بناء على :1- الأمر ال�ضادر عن  ال�ضيد رئي�س حمكمة الدار البي�ضاء بتاريخ :02/06/ 2020 حتت رقم 2020/419 املت�ضمن اإذن بن�رش م�ضمون احتجاج لعدم الوفاء 
يف جريدة يومية وطنية.

 2- �ضند لأمر املنـ�ضاأ بتاريخ 2016/08/15 بقيــة 200.000.000.00 دج ال�ضادر عن الطالب بتاريخ ا�ضتحقاق2017/09/01 .
3- حم�رش توقيـف الدين ال�ضادر عن الطالب ، خلية حت�ضيل الديون ، بتاريخ 2019/12/02، املرجع : خ ت :2019/08 .

4- ر�ضالـة احتجاج لعدم الدفـع ل�ضـند لأمـر الـمنــ�ضاأ بتـــاريـخ 2016/08/15 بـــقــيــمة 200.000.000.00 دج ال�ضـادرة عـن الطالب بتـــاريــخ 2019/12/02  املت�ضمن : دفع 
مبلـــغ 18.261.996.36 دج  ) ثـمانيــة عـ�ضـر مليـون و مـائتــان و واحد و �ضتــون الـــف 

و ت�ضــعمائة و �ضــــتة و ت�ضـــعون دينار جزائري و �ضتـة و ثالثون �ضنتيم( يـمـــثل قيــــمة الـدين بناءا على حم�رش توقيف الدين .
2- دفـع مبلـغ  17.620.00 دج ميثل م�ضاريـــف التنفــيـذ الختــياري. 

3- دفع مبلـغ 437.239.93 دج احلـقـوق التنا�ضبية للمحـ�رش الق�ضائـي بالإ�ضافـة اإىل الر�ضم على القـيـمة الـم�ضــافة للحق التنا�ضــبي  19% الـمــقــدر بـــ/ 83.075.59 دج 
و بناء على/1 - حم�رش تبليغ احتجاج لعدم الوفاء املوؤرخ يف 2019/12/19 و املر�ضل عن طريق الربيد املو�ضي عليه مع العلم بالو�ضول بتاريخ : 2020/01/02 حتت 

رقم RR 989 709 001 16 من طرف الأ�ضتاذ بو�ضماحة حممد - حم�رش ق�ضائي لدى حمكمة  بئر مراد راي�س .
2- حم�رش تبليغ احتجاج لعدم الوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعــالنات البلديـة بتاريخ 2020/01/20 .

3- حم�رش تبليـغ احتجاج لعدم الوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعالنات املحكمة بتاريخ 2020/01/21 .
�ضد/ ال�ضــيد)ة( م�ضلم ابراهيم ب�ضــفته كفـــيل �ضـخ�ضي و متـ�ضامن مع ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة امل�ضـماة »غرناطة للـ�ضياحة و ال�ضــفر« ال�ضاكن)ة( بـ : حي 618 

م�ضكن عمارة 11 رقم 07 املحمدية ولية اجلزائر.
ونبهناه)ها( باأن طبقا لن�س املادة 440 من قانون التجاري فان له اأجل ع�رشين يوما )20( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق 

القانونية و لكي ل يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون.

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

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

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

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 
حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء

عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة، ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/ حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد، الكائن 
مقرها برقم 29 حي 60 م�ضكنا، عي�ضات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

الفهــــــــــــــــــــــــــــــر�س  رقم   ،2016/12/29 بتاريخ  بال�رشاقة  املوثقة  لويزة  جمدوب  الأ�ضتاذة/  يد  على  املحرر  للوديعـة  الر�ضمي  العقد  التنفيذيــة  ال�ضيغــة  ومبوجــب 
.16/413

وتنفيذا لالأمـر ال�ضـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/02/16، حتـت رقـــم 20/806،
املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون حم�رشي التبليغ الر�ضمي للتكليف بالوفاء وال�ضند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.

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

ال�سيـــدة: وابـل مريـم بنـت بـن طيبــة.
ال�ساكنــة : جتزئــة زقامــي رقــم 02، عــني بنيــان وليـــة اجلزائـــــــــــر.

بــاأدائها بـني يدينـا خـالل الأجـل القانونـي :
لفائـــدة : ال�ضيد/ كنتـا�س حممـد ر�ضيــد.

العنـــوان  : حي 28 م�ضكن، عمارة اأ رقم 04، �ضعيد حدين، بئر مراد راي�س، اجلزائــــــــــــر.
املختار موطنا له يف  دائرة اخت�ضا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�ضائيني القائمة بالتنفيذ ال�ضالف ذكره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 2.082.160.00 دج
)مليونني واثنني وثمانني األفا ومائة و�ضتني دينارا جزائريا(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضـة ع�ضـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�ضـري مـن يـوم الن�ضــر، واإل تـــم التنفـــيذ �ضـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�ضـر لتن�ضـر ن�ضخـة منـه ب�ضحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

                                                                                               املح�ســـــر الق�سائــــــــي

مكتب الأ�ستاذة   حميدي جناة حنان ،حم�سرة ق�سائية مبحكمة  القليعة
اخت�سا�س   جمل�س ق�ساء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�سفري- ولية تيبازة

حم�سر تبليغ حكم ح�سوري عن طريق الن�سر
املادة 412/3 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناء على طلب : البنك الوطني اجلزائري وكالة القليعة بوا�سطة الأ�ستاذ حمودة زين الدين   
الكائن مقره)ها( ب : القليعة 

بناءا على ن�س املواد 404 اىل 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة القليعة  الق�ضم 
التجاري / البحري ، بتاريخ 2018/02/06،  رقم الفهر�س 2018/00789 

بتاريخ  املعني  بلدية  و   2019/12/23 بتاريخ  القليعة  مبحكمة  التعليق  طريق  من  احل�ضوري  احلكم  تبليغ  حم�رش  على  بناء 
  2019/12/23

و بناءا على الأمر بن�رش تبليغ احلكم بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة القليعة ، بتاريخ 2020/01/26 ، رقم 
الرتتيب 20/00131

تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نحن الأ�ضتاذة حميدي جناة حنان ، املح�رشة الق�ضائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله.

نبلغ ال�سيد : يحياوي ه�ضام 
الكائن موطنه )ها( : �ضارع الإخوة بلحاج رقم 02 بو�ضماعيل 

و نعلمه )ها( باأن اأجل الطعن بال�ضتئناف حمدد ب�ضهر واحد )01( ابتداء من تاريخ التبليغ اإذا مت لل�ضخ�س ذاته ، و ميدد اأجل 
ال�ضتئناف اىل �ضهرين )02( اإذا مت يف موطنه احلقيقي اأو املختار ، طبقا لن�س املادة 336 من ق.اإ.م.اإ

طبقا للفقرة الرابعة من املادة 412 التي تن�س على اأنه : » اإذا جتاوزت قيمة الإلزام 500.000.00 دج يجب اأن ين�رش م�ضمون عقد 
التبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية باإذن من رئي�س املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ ، و على نفقة الطالب »

حيث اأن مبلغ الدين يقدر ب : 3.168.680.74 دج 
املح�سرة الق�سائية  

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

مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املادة 412 من ق اإ م اإ
بناءا على طلب : موؤ�ض�ضة ديفاندو�س املنطقة ال�ضناعية DINVINDUS-ZI  وحدة واد ال�ضمار اجلزائر �رشكة  م�ضاهمة ممثلة يف �ضخ�س مدير الوحدة

 ) �سركة الت�سيري العقاري لولبة اجلزائر جي�ستيمال �سابقا( 
الكائن مقره : املنطقة ال�ضناعية واد ال�ضمار – اجلزائر  

بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �ضيما املادة 4/412 
- تنفيذا لل�ضند التنفيذي للحكم ال�ضادر عن حمكمة : احلرا�س ، الق�ضم : التجاري / البحري  ، بتاريخ : 2019/03/25 

ق�ضية رقم : 18/05898، فهر�س رقم : 19/01969 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ : 2019/10/14 حتت رقم : 2019/1726 
- بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�ضل عن طريق ر�ضالة م�ضمنة مع اإ�ضعار بالإ�ضتالم مبركز بريد باب الزوار بتاريخ 

: 2020/01/07 و�ضل رقم : 413 76 004 497 
بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية واد ال�ضمار   بتاريخ : 2020/01/14

- بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة احلرا�س   بتاريخ : 2020/01/14 .
بناء على الإذن بن�رش م�ضمون عقد تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ : 2020/02/09 حتت رقم 2020/390

نحن املوقعة اأدناه الأ�ستاذة عامر �سعاد ، حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 08 ماي 1945 
عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا  // �رشكة جيون موطور كمباين جي-م-�ضي G-M-C �رشكة ذات م�ضوؤولية حمدودة ممثلة يف �ضخ�س مديرها العام 
الكائن مقرها // القطعة رقم A 18  املنطقة ال�ضناعية واد ال�ضمار - اجلزائر  

بت�ضديد مبلغ الدين املقدر ب :963.900.00 دج ) ت�ضعمائة و ثالثة و �ضتون الف و ت�ضعمائة دينار جزائري ( + مبلغ التعوي�س املقدر ب : 100.000.00 دج ) مائة 
الف  دينار جزائري (+امل�ضاريف الق�ضائية املقدرة ب 3500.00 دج )ثالثة الف و خم�ضمائة دينار جزائري ( بالإ�ضافة اىل : احلقوق التنا�ضبية للمح�رشة الق�ضائية 
و املقدرة ب 76.988.19 دج )�ضتة و�ضبعون الف و ت�ضعمائة و ثمانية و ثمانون دينار جزائري و ت�ضعة ع�رش �ضنتيم  ( +  م�ضاريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج ) �ضتة األف 

و �ضبعمائة و ثمانية و ت�ضعون دينار جزائري ( 
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

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

مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املادة 412 من ق اإ م اإ
بناءا على طلب : موؤ�ض�ضة ديفاندو�س املنطقة ال�ضناعية DIVINDUS-ZI  وحدة واد ال�ضمار اجلزائر �رشكة  م�ضاهمة ممثلة يف �ضخ�س مدير الوحدة

 ) �سركة الت�سيري العقاري لولبة اجلزائر جي�ستيمال �سابقا( 
الكائن مقره : املنطقة ال�ضناعية واد ال�ضمار – اجلزائر  

بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �ضيما املادة 4/412 
- تنفيذا لل�ضند التنفيذي للحكم ال�ضادر عن حمكمة : احلرا�س ، الق�ضم : التجاري / البحري  ، بتاريخ : 2019/03/25 

ق�ضية رقم : 18/05900، فهر�س رقم : 19/01968 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ : 2019/10/08 حتت رقم : 2019/1685 
- بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�ضل عن طريق ر�ضالة م�ضمنة مع اإ�ضعار بالإ�ضتالم مبركز بريد باب الزوار بتاريخ 

: 2020/01/07 و�ضل رقم : 435 76 004 497 
بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية واد ال�ضمار   بتاريخ : 2020/01/14

- بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة احلرا�س   بتاريخ : 2020/01/14 .
بناء على الإذن بن�رش م�ضمون عقد تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ : 2020/02/06 حتت رقم 2020/391

نحن املوقعة اأدناه الأ�ستاذة عامر �سعاد ، حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 08 ماي 1945 
عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا  // �رشكة ب�ضري اأحمد �رشكة ذات امل�ضوؤولية  املحدودة ممثلة يف �ضخ�س مديرها العام 
الكائن مقرها // القطعة رقم C 41  املنطقة ال�ضناعية واد ال�ضمار - اجلزائر  

بت�ضديد مبلغ الدين املقدر ب :868.205.43 دج ) ثمامنائة و ثمانية و �ضتون الف و مائتان و خم�ضة دينار و ثالثة و اأربعون �ضنتيم ( + مبلغ التعوي�س املقدر ب : 
200.000.00 دج ) مائتان الف  دينار جزائري (+امل�ضاريف الق�ضائية املقدرة ب 3500.00 دج )ثالثة الف و خم�ضمائة دينار جزائري ( بالإ�ضافة اىل : احلقوق 
التنا�ضبية للمح�رشة الق�ضائية و املقدرة ب 77.193.12 دج )�ضبعة و�ضبعون الف و مائة و ثالثة و ت�ضعون دينار جزائري و اثنى ع�رش �ضنتيم  ( +  م�ضاريف التنفيذ مببلغ 

: 6798 دج ) �ضتة األف و �ضبعمائة و ثمانية و ت�ضعون دينار جزائري ( 
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .



تقرير: علي �سمودى 

من حياته ..

 يف خميم جنني ، �أب�رص ن�ضال 
 1972-7-4 �لنور  بتاريخ 
�أ�رصته  يف  �لثالث  ليكون   ،
و�لتي   ، نفر   11 من  �ملكونة 
تعترب عائلة الجئة ومنا�ضلة ، 
وتقول رفيقة دربه فل�ضطني " 
ن�ضاأ وتربى يف جنبات �ملخيم 
و�ضط عائلته �لتي ربته على 
�لن�ضال وحب �لوطن و�لعطاء 
و�لت�ضحية ، منذ �ضغره وعلى 
�لدر��ضة يف مد�ر�س  مقاعد 
ن�ضالية  بروح  متتع   ، �لوكالة 
 " وت�ضيف   ،" عالية  ووطنية 
عا�س معاناة جيله جر�ء ظلم 
�الحتالل  وغطر�ضة  وبط�س 
تفا�ضيل  و�لده  من  وحفظ   ،
�رصدت  �لتي  �لنكبة  ودرو�س 
�ر��ضيهم  من  و�ضعبه  عائلته 
عام  نكبة  يف  �حتلت  �لتي 
و�درك  كثري�ً  فتاأثر   ،  1948
�لوطنية  وم�ضوؤولياته  و�جبه 
�لن�ضالية  م�ضريته  فبد�أت   ،
يف عز �ل�ضباب مع حركة فتح 
"، وتكمل " ن�ضال بار بو�لديه 
�ضجاع   ، وطيع  وخمل�س 
وطنه  يع�ضق   ، وكرمي  و�ضهم 
و�ر�ضه ويوؤمن بحق �لعودة ، 
ومعطاء�ً  حنوناً  كان  ومثلما 
لعائلته ، كر�س حياته للن�ضال 
فدوماً   ، �الحتالل  ومقاومة 
�ل�ضفوف  مقدمة  يف  كان 

مبو�جهة �ملحتل.

االنتفا�سة االوىل

�رص�رة  �ندلعت   عندما 
�نتفا�ضة �حلجر عام 1987 ، 
تقدم ن�ضال �ل�ضفوف وحمل 
 ، �الحتالل  وقاوم  �لر�ية 
 " �أ�ضامة  �أم  زوجته  وتقول 

و�ملو�جهات  �مل�ضري�ت  قاد 
 ، يف مدر�ضته و�زقة �ملخيم 
كان يف �ل�ضف �حلادي ع�رص 
طموحه  عن  تخلى  لكنه   ،
م�ضاركاً  و��ضبح  و�حالمه 
لالحتالل  �لت�ضدي  يف 
يف  ناري  بعيار  �أ�ضابه  �لذي 
يف  �عتقل  ثم  �المين  �ل�ضاق 
�ضهر  حو�يل   ،  1988-2-25
�لتحقيق  �أقبية  يف  ق�ضاها 
"، وت�ضيف " مل ينال �ل�ضجن 
فانتمى   ، ن�ضال  عزمية  من 
�ال�ضود  �لفهد  ملجموعات 
مقاوم  �ضبل  �أ�ضغر  وكاأن   ،
حتى  طارده  �لذي  لالحتالل 
للوحد�ت  كمني  يف  �عتقل 
�خلا�ضة  بتاريخ  1989-3-2 
و�لتحقيق  �لتعذيب  وبعد   ،
 22 �لفعلي  بال�ضجن  حوكم 
�ضهر�ً ق�ضاها كاملة وحترر "، 
وتكمل " عندما تن�ضم �حلرية 
وعمليات  �النتفا�ضة  كانت   ،
ذروتها  يف  �ال�ضود  �لفهد 
 ، يتاأخر  �أو  يتقاع�س  فلم   ،
بني  �لطبيعي  موقعه  ��ضتعاد 
ولعب   ، �ملنتف�ضني  �ضفوف 
دور�ً بطولياً ، لي�ضبح مطلوباً 
من جديد ، فو��ضل �الحتالل 
�عتقل  حتى  مالحقته 
و�ضطر   ، يف  1991-9-29 
مالحم بطولة و�ضمود خلف 
�لقيد  حطم  حتى  �لق�ضبان 

وعاد لعائلته.

انتفا�سة االق�سى ..

ن�ضال  �ن�ضم   ، زو�جه  رغم 
�ضهد�ء  كتائب  ل�ضفوف 
زوجته  وتقول   ، �الق�ضى 
فل�ضطني "  متتع بروح �ملحبة 
 ، و�حلنان  و�ل�ضدق  و�لعطاء 
يحب �لعائلة ويقد�س �حلياة 
على  غيور  لكنه   ، �لزوجية 
�ضعبه وعا�ضق لوطنه ، فحمل 

مليادين  و�نطلق  بندقيته 
ومدينة  خميم  يف  �ملو�جهة 
�الحتالل  يتحدى   ، جنني 
وت�ضيف   ،" وبطولة  بجر�أة 
و�ضلفي  ن�ضال  ��ضبح   "
لالحتالل  مطلوبني  حممد 
�ال�ضت�ضالم  ورف�ضا  مترد�   ،
من  حمرومني  و��ضبحنا   ،
�ملالحقة  ب�ضبب  روؤيتهما 
�لدهم  وعمليات  و�لكمائن 
 ،" نهار  ليل  تتوقف  مل  �لتي 
د�همني  عندما   " وتكمل 
مل�ضفى  ونقلوين   ، �ملخا�س 
ن�ضال من  يتمكن  ، مل  جنني 
معي  و�لوقوف  يل  �الن�ضمام 
كل  ينتظرها  حلظة  �هم  يف 
�أب مع زوجته �حلامل بطفليه 
�لتو�أم ، فقد فر�س �الحتالل 
�لذي  �ملخيم  على  �حل�ضار 
مليادين  �ضاحات  حتولت 
وتكمل   ،" عنيفة  معارك 
 ، �ل�ضعبة  �للحظات  يف   "
�النفجار�ت  ��ضو�ت  و�ضط 
وو�لدته  ،  كنت  و�لر�ضا�س 
�حلاجة  و�ل�ضابرة  �ملنا�ضلة 
لطيف، نت�رصع لرب �لعاملني 
طفلتينا  ويرى  ليحميه 

وترتبيان يف كنفه.
يف ميدان املعركة ..

 تروي �أم �أ�ضامة ، �أن زوجها 
نباأ  تلقى   ، ن�ضال  �ملطارد 
لطفلتيهما  و�جنابها  والدتها 
خالل  ويار�  �ضاره  �لتو�أم 
�ملقاتلني  رفاقه  م�ضاركته 
و�لدفاع  لالحتالل  �لت�ضدي 
عن �ملخيم ، وتقول " ع�ضت 
فيها  �متزجت  حلظات 
و�الأمل  �لفرح  بني  �مل�ضاعر 
�ملقاتلني  �ضمع  وعندما   ،
و�ضط  �حتفلو�   ، باخلرب 
�حللوى  ووزعو�  �ملعارك 
وفرح  �بتهج  �لذي  ن�ضال  مع 

وت�ضيف   ،" حلمه  بتحقيق 
مرت   ، �الحتالل  ب�ضبب   "
من  ن�ضال  يتمكن  ومل  �أيام 
مغادرة  وبعد   ، طفلتيه  روؤية 
ح�رص   ، �ملخيم  �لدبابات 
ملنزلنا  �ملقاتلني  رفاقه  مع 
و�حتفلو� معنا ، وكانت �جمل 
حلظة بعمري ، عندما عانق 
وردد   ، ويار�  �ضاره  ن�ضال 
�ذنهما"،  يف  وكرب  �الذ�ن 
�الحتالل  بدد   " وتكمل 
فكانت   ، و�ضعادتنا  فرحتنا 
و�الأخرية  �الوىل  �ملرة  تلك 
�لعناق  فيها  يتحقق  �لتي 
ظل  يف  وو�لدهن  �لتو�أم  بني 
��ضتمر�ر �الحتالل مبالحقته 
وهدم �جز�ء من منزل �لعائلة 
كعقاب ولل�ضغط على ن�ضال 
�نف�ضهما  "،  لت�ضليم  وحممد 
وتتابع " خالل معركة خميم 
جنني يف ني�ضان 2002 ، متكن 
�ضلفي  �عتقال  من  �الحتالل 
مع  �ضارك  بعدما  حممد 
�الحتالل  مو�جهة  يف  ن�ضال 
عمر�ً  �لعاملني  رب  وكتب   ،
جديد�ً لزوجي �لذي جنا من 

�ملجزرة و�العتقال.

ا�ست�سهاد اأ�سامة ..

 مل تنل �لعقوبات و�لتهديد�ت 
ن�ضال  و�ر�دة  عزمية  من 
رغم  م�ضو�ره  �كمل  �لذي 
ويف   ، باغتياله  �لتهديد�ت 
�رتقى   ،  2001-4-3 تاريخ 
�ضقيقه �أ�ضامة �ضهيد�ً ، وتقول 
�أم �أ�ضامة " كان �ضلفي �أ�ضامة 
 ، ومغو�ر  وبطاًل  منا�ضاًل 
�الحتالل  �ضارك يف مقاومة 
منذ بد�ية �نتفا�ضة �الق�ضى 
، مل يكن يرتاح حلظة ، ويف 
يتقدم  مو�جهه  موقع  كل 
ن�ضال  زوجي  مع  �ل�ضفوف 
عيد  يوم  فجر   " وت�ضيف   ،"

حقق   ، �ملبارك  �ال�ضحى 
بال�ضهادة  �منيته  �أ�ضامة 
خالل  جنني  �أر�س  على 
تنفيذه عملية �ضد �الحتالل 
قرب  �اللتفايف  �ل�ضارع  على 
 ، جنني  �لنا�رصة  مفرق 
و�ثار ��ضت�ضهاده ثورة غ�ضب 
خرجت   " وتكمل   ،" و��ضعة 
مب�ضري�ت  وخميمها  جنني 
حتى  �لليل  طو�ل  حا�ضدة 
 ، �ضباحاً  ت�ضييعه  حلظة 
و�المل  �حلزن  �جو�ء  وعمت 
به  يتمتع  ملا  و�لغ�ضب 
و�حرت�م  حمبة  من  �ل�ضهيد 
لدى �الهايل و�ملقاومة �لتي 
 ،" لفل�ضطني  عري�ضاً  زفته 
وتتابع " رغم �عتز�زنا �لكبري 
وحزن  تاثر  فقد   ، ب�ضهادته 
�لبار  �البن  لفقد�ن  �جلميع 
و�ملقاتل  �لويف  و�ملنا�ضل 
لذكر�ه  ،  وتخليد�ً   ، �ل�ضجاع 
نف�ضه  على  ن�ضال  �طلق 

��ضم �أبو �أ�ضامة على �أمل �أن 
بطفل  �لعاملني  رب  يكرمنا 
ال  �لذي  عمه  ��ضمه  يخلد 

تفارقنا ذكر�ه �بد�ً.

حكم واعتقال ..

 ، عائلته  منزل   هدم 
 ، �الحتالل  وتهديد�ت 
وعزمية  روح  من  تنال  مل 
ن�ضال  و�ملطارد  �ملقاتل 
كتائب  قيادة  يف  فا�ضتمر   ،
�ضهد�ء �الق�ضى حتى �عتقل 
بتاريخ  خا�ضة  عملية  يف 
3/25/ 2003 ،وتقول زوجته 
" طو�ل فرتة مطاردته ع�ضنا 
على  وقلق  رعب  كو�بي�س 
�أمل  بعد   ، وم�ضريه  حياته 
و�عتقال  �أ�ضامة  ��ضت�ضهاد 
خميم  معركة  خالل  حممد 
بنجاح  كثري�ً  وتاثرنا   ، جنني 
زوجي  �عتقال  يف  �الحتالل 
القبية  فور�ً  �قتادوه  �لذي 

�لتحقيق "، وت�ضيف " تعر�س 
�لزيار�ت  ومنع  للعزل  ن�ضال 
يف  �حتجازه  فرتة  خالل 
لكنه   ، �جللمة  �ضجن  زنازين 
قوية  بار�دة  وحتدى  �ضمد 
�لقا�ضية  �لفرتة  �نتهت  حتى 
��ضتمرت   " وتكمل   ،"
�ملحاكم  بني  معاناتنا 
حتى  و�لتوقيف  و�لتمديد 
ملدة  �لفعلي  بال�ضجن  حوكم 
�ل�ضنو�ت  وخالل   ، عاماً   17
�ملا�ضية ، تنقل بني �ل�ضجون 
وو�جبه  دوره  تاأدية  وو��ضل 
فتقلد   ، �الأ�رصى  وخدمة 
حتى  تنظيمية  منا�ضب  عدة 
ال�رصى  �لعام  �ملوجه  ��ضبح 
�لنقب  �ضجن  يف  فتح  حركة 
فيه  يقبع  �لذي  �ل�ضحر�وي 

مع �ضقيقه حممد.

 يف مرحلة مبكرة من حياته ، ان�سم املنا�سل ن�سال اإبراهيم عيد  نغنغية "البدوي" ، 44 عامًا من خميم جنني ، ل�سفوف حركة "فتح "، ويعترب اأ�سغر مطارد يف 
جمموعات الفهد اال�سود اجلناح الع�سكري للحركة خالل انتفا�سة احلجر ، فقاتل وقاوم االحتالل حتى اأ�سيب و اعتقل وحوكم  وحترر عدة مرات  ،  ويف كل مرة 
كان  اأكمل م�سواره الكفاحي ، ومل يتاأخر عندما نادت االق�سى ، فكان من اأوائل مقاتلي كتائب �سهداء االق�سى ،ف�سارك يف كافة املعارك وجنا من عدة حماوالت 
اغتيال وخالل مالحقته رزق بطفليه التواأم �ساره ويارا ، وعاقب االحتالل عائلته بهدم منزلها وا�ستهدافها ، لكن روح املقاومة �سكنت اعماق كل فرد فيها ، 

فا�ست�سهد �سقيقيه اأ�سامة واأحمد ، ومل ي�سلم اأحد من عائلته من عذابات االأ�سر ، ويقبع حاليًا يف �سجن "النقب " ال�سحراوي ليق�سي حمكوميته البالغة 17 عامًا ، مع 
�سقيقه االأ�سري القائد يف الكتائب حممد املحكوم بال�سجن 7 �سنوات ون�سف.

�لأ�صري �ملنا�صل ن�صال نغيغية  �أ�صغر مقاتل ومطارد 
بالفهد �ل�صود  خالل �نتفا�صة �حلجر .. 

. قاد كتائب االق�سى حتى اعتقل يف انتفا�سة االق�سى ..
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...
�صرب وحتدي ..

 ، ن�ضال  وكفاح  حياة  حمطات  يف 
واملعاناة  الوجع  �ضور  من  الكثري 
، وتقول الزوجة اأم اأ�ضامة "ع�ضت 
مبواقف  وفخورة  اأعتز   ، حياتي 
�ضربت   ، زوجي  ودور  وبطوالت 
رغم  الكبرية  امل�ضوؤولية  وحتملت 
مطاردته  خالل  املريرة  املعاناة 
 ، االول  اليوم  ومنذ   ، واعتقاله 
واالنتظار  الوفاء  على  عاهدته 
ورعاية  لرتبية  امل�ضوار  واكمال 
بينه  حياتي  فق�ضمت   ، بناتي 
حر�ضت   " وت�ضيف   ،" وبينهن 
لتعميق   ، بيننا  يعي�ش  اأن  على 
تزين  ف�ضوره   ، ببناتي  عالقته 
 ، اليه  لنتحدث   ، منزلنا  جدران 
اأمامها  ويارا  �ضاره  تقف  ودوماً 
على  والدها  تخاطب  منهما  وكل 
حر�ضت   " وتكمل   ،" طريقتها 
وتعزيز   ، معنوياتهن  رفع  على 
كنت  فقد   ، و�ضمودهن  ارادتهن 
ن�ضال  من  والقوة  العزمية  ا�ضتمد 
عنا  وذكره  ا�ضمه  يغيب  ال  الذي 
املنا�ضبات  يف   " وتتابع   ،" حلظة 
، كنت احر�ش على �رشاء الهدايا 
من  كهدية  لبناتي  وتقدميها 
والدهن حتى احافظ على عالقة 
تعجز عن  التي  والتوا�ضل  املحبة 
م�ضاعرنا  عن  والتعبري  و�ضفها 
كربت  وقد  واللغات،  الكلمات  كل 
على  يواظنب  وا�ضبحن  البنات 
وبعد  امل�ضقة  رغم  والدهن  زيارة 

امل�ضافة ملنفى النقب.

وجع وحرمان ..

راودت  التي  الوحيدة   االأمنية 
والدهما حتى  ، عناق  ويارا  �ضاره 
القيد  انك�ضار  بانتظار  للحظات 
�ضاره  ،  وتقول  ال�ضمل  واجتماع 
بحنان  اأو  اأ�ضعر  اأعي�ش  مل   "
واأملي  حلمي  ،  كان  اأبداً  والدي 
قلبه  بحرارة  واأ�ضعر  احت�ضنه  اأن 
اجتاهنا ، متنيت يف كل حلظة اأن 
اأكون مثل االأطفال االخرين ، لكن 
االحتالل �رشق عمر والدي واأجمل 
االعياد  يف  �ضواء  العمر  حمطات 
مل   " وت�ضيف   ،" املنا�ضبات  وكل 
بت�ضحيات  ونحن �ضغار  نعلم  نكن 
ت�ضرتي  كانت  التي  والدتي  وثبات 
لها  وتقدمها  والهدايا  االلعاب  لنا 
ووفية  حنونه  انها   ، والدنا  با�ضم 
وقد اأدت ر�ضالتها ببطولة ، عا�ضت 
لنا ومع والدنا ، ومار�ضت دور االأب 
تبقى  واحد،  ولكن  وقت  واالأم يف 
بوجود  وطعهما  وامل�ضاعر  احلياة 

نحتاج  ، فكلنا دوماً  االأب خمتلفة 
اىل  والدي احلنون  ن�ضال.

ح�صن الوالد ..

ق�ضت   ، ال�ضجون  بوابات  على 
و�ضنوات  طفولتهما  و�ضارا  ياره 
النجاح  وحققتا  كربتا   ، عمرهما 
ب�ضن  وا�ضبحتا  العامة  الثانوية  يف 
اجلامعة  يف  عاماً  طالبتني   18
زيارتنا  لوالدي  "بدات  ،  وتقول 
 ، اليوم  لغاية  �ضهور   10 عمر  منذ 
اأ�ضري و�ضجن  كانت كلماتنا االوىل 
.. تقا�ضمت و�ضقيقتي ووالدتي كل 
احلزن  وم�ضاعر  املعاناة  �ضنوف 
عندما نرى العائالت �ضعيدة معا ، 
بينما االحتالل فرق �ضملنا وفر�ش 
علينا وجع الغياب "، وت�ضيف " يف 
فرتات كثرية ، كانت ت�ضتد معاناتنا 
عندما حرمنا االحتالل من زيارة 
 ، ون�ضف  عامني  ملدة  والدي 
 ،" ومنعت والدتي ملدة 7 �ضنوات 
�ضنة  ومرت  كربنا  كلما   " وتكمل 
االحزان  وتزداد  اجلراح  تتعمق   ،
كافة  يف  عنا  معي  بعيد  ووالدي 
ع�ضناها  التي  اجلميلة  اللحظات 
لطاملا   ، الدرا�ضة  خالل  خا�ضة 
مرحلة  كل  ح�ضوره  يف  متنينا 
والدنا  "  �ضلحنا  وتتابع   ،" جناح 
والدتي  ورعاية  وبدعمه  باالمل 
يف  العاملني  رب  وفقنا   ، والعائلة 
ينغ�ش  ما  لكن   ، املحطات  كافة 
لنا  والدنا  م�ضاركة  عدم  علينا 
يف  النجاح  بعد  العمر  فرحة 

الثانوية والو�ضول للجامعة.

افراح موؤجلة ..

 ، ويارا  �ضاره  التوام   رف�ضت 
بالثانوية  النجاح  بفرحة  االحتفاء 
القد�ش  بجامعة  والتحاقهما 
املفتوحة تخ�ض�ش م�ضادر التعليم 
والتكنولوجيا ، وتقول " كرمنا رب 
والدنا  ليبقى  بالنجاح  العاملني 
تخطينا  بعدما  بنا  ويعتز  يفخر 
و�ضلنا  حتى  املراحل  كافة 
والدي  حرية  ونتمنى   ، للجامعة 
بتخرجنا  العمر  لي�ضاركنا حلظات 
، ونهديه جناحنا و�ضهادتنا ونفرح 
بنهاية حتكم ال�ضجان وال�ضجان بنا 
خلف  والدي  ق�ضى   " وت�ضيف   ،"
الق�ضبان 16 عاما ون�ضف ، واعترب 
ولي�ضت  هذه ال�ضنوات طويلة جداً 
قليلة ، ففي كل حلظة فيها ع�ضنا 
غ�ضة ، ونتمنى حرية والدي لنعي�ش 
حياة �ضعيدة ويعو�ضنا فيها عن كل 
 ،" اح�ضانه  من  احلرمان  �ضنوات 
وتكمل " كل يوم ، نح�ضي الدقائق 

ال�ضور  اجمل  ونر�ضم   ، والثواين 
لنعي�ش  والدي  فيها  ن�ضتقبل  التي 
كج�ضد  ونكون  واحدة  عائلة 

واحد.

�صور اأخرى ..

 يف �ضجن " النقب " ال�ضحراوي ، 
يق�ضي االأ�ضري ن�ضال الفرتة االأخرية 
من اعتقاله ، وقد حتدى االحتالل 
مبوا�ضلة درا�ضته ، فحقق النجاح 
يف الثانوية العامة وانت�ضب جلامعة 
 " تخ�ض�ش  املفتوحة  القد�ش 
اجتماعيات " وبقي له ف�ضل واحد 
اأ�ضامة  اأم  الزوجة  ،وتقول  للتخرج 
" احلمد هلل �ضربنا واقرتبت حلظة 
ال�ضتقباله  ن�ضتعد  ،ونحن  احلرية 
بعر�ش فل�ضطيني كبري على ار�ش 
كرميته  وت�ضيف   ،" جنني  خميم 
 ، اقرتب  احلقيقي  عيدنا   " يارا 
وال ا�ضدق اللحظة التي نرى فيها 
والدنا عائداً ، وباذن اهلل ، �ضنعو�ضه 
عن كل يوم اأمل ووجع عاناه خلف 
حنان  �ضيمنحن  ،  وهو  الق�ضبان 
احلنون ،  بقلبه  ،�ضيدفينا  االب 
و�ضنجعل كل ايامه جميلة و�ضعيدة 

، ونعي�ش كل حياتنا اأعياد معه.

ال�صهيد والرحيل ..

غياب   ، امل�ضاعر  هذه  ينغ�ش  ما 
لطيفة  احلاجة  احلنونة  الوالدة 
-18 بتاريخ  نغنغية  ح�ضن  ح�ضني 
ال�ضهيد  البار  واالبن   ،2014-2
اأحمد الذي ارتقى بريعان ال�ضباب   
اأ�ضامة  اأم  يف 6 /2006/7، وتقول 
فجعنا   ، ن�ضال  اعتقال  خالل   "
ب�ضن 16  اأحمد  با�ضت�ضهاد �ضقيقه 
لتادية  العزاء  لبيت  ذهب   ، عاماً 
فداء  ال�ضاب  با�ضت�ضهاد  الواجب 
على  حمموالً  فعاد   ، قنديل  منر 
بر�ضا�ش  ا�ضيب  بعدما  االكتاف 
 " وت�ضيف   ،" اخلا�ضة  الوحدات 
عا�ضت  التي   ، عدنان  اأم  حماتي 
وخن�ضاء  و�ضابرة  منا�ضلة  حياتها 
على  كثرياً  بكت   ، فل�ضطينية 
وغياب  وا�ضامة  احمد  فقدان 
امنيتها  كانت   ، وحممد  ن�ضال 
ولكن  بحريتهما  لتفرح  تعي�ش  ان 
باكية وحزينة  اختطفهما املر�ش 
وتكمل   ،" تودعهما  مل  النها 
عندما  حزيناً  ن�ضال  "  �ضيكون 
يتحرر لغياب والدته عن ا�ضتقباله 
، لكن هذا ق�ضاء اهلل وقدره الذي 
نت�رشع له ان يتغمدها مع ال�ضهداء 
ويخفف عنه وعنا اأمل ووجع فراق 

كل االأحبة الذين لن نن�ضاهم ".

ارتفاع عدد �صفراء احلرية 
اإىل 88 طفاًل

فل�ضطني  اأ�رشى  مركز  اأفاد 
االأ�رشى  باأن  للدرا�ضات، 
الفل�ضطينيني يف �ضجون االحتالل 
حتديهم  وا�ضلوا  االإ�رشائيلي 
تهريب  عمليات  عرب  لالحتالل 
واجناب  اخلارج،  اإىل  النطف 
الق�ضبان،  خلف  وهم  االأطفال 
احلرية  "�ضفراء  عليهم  اأطلق  ما 
موؤخراً  عددهم  ارتفع  والذين   "
واأو�ضح  طفاًل.   )88( اإىل  لي�ضل 
الناطق  االأ�ضقر"  "ريا�ش  الباحث 
ق�ضية  باأن  للمركز،  االإعالمي 
الق�ضبان  خلف  من  االإجناب 
اأمال  ظلت  النطف  تهريب  عرب 
ل�ضنوات  االأ�رشى  يراود  وحلماً 
منهم،  القدامى  وخا�ضة  طويلة، 
العالية،  املحكوميات  واأ�ضحاب 
داخل  اأعمارهم  تنق�ضي  حيث 
االأبوة  حلم  ويتال�ضى  ال�ضجون، 
العمر،  تقدم  مع  رويدا  رويدا 
خو�ش    2012 عام  قرروا  اأن  اإىل 
باأن  "االأ�ضقر"  واأ�ضاف  املغامرة. 
اأول  هو  الزبن"  "عمار  االأ�ضري 
التجربة  تلك  غمار  خا�ش  من 
النطف  عرب  مولود  اول  واأجنب 
العام،  نف�ش  من  اغ�ضط�ش  يف 
اأطلق عليه ا�ضم "مهند"، مما فتح 
االأ�رشى  الع�رشات من  امام  الباب 
العدد  وت�ضاعد  حذوه،  حلذو 
 )62( اىل  و�ضل  اأن  اإىل  تدريجياً 
كان   ، طفاًل   )88( اجنبوا  ا�ضرياً، 
"عمر"  الطفل  النور  راأى  اخر من 
ابن االأ�ضري "وائل ابوجلبو�ش" من 
"االأ�ضقر"  باأن زوجة  جنني. وبني 
" وائل كامل ابو جلبو�ش"  االأ�ضري 
جنوب  مركة  قرية  من  عاما   40
خالل  من  طفاًل  و�ضعت  جنني، 
 6 مرور  بعد  وذلك  مهربة،  نطفة 
�ضنوات على اعاده اعتقال زوجها، 
وفاء  �ضفقة  يف  حترر  كان  حيث 
االحرار عام 2011، بعد اأن اأم�ضى 
االحتالل،  �ضجون  يف  �ضنوات   9
 2014 عام  اعتقاله  اأعيد  بينما 
و�ضدر بحقه نف�ش احلكم ال�ضابق 
 30 اىل  ا�ضافة  املوؤبد،  بال�ضجن 
"ابوجلبو�ش"  االأ�ضري  وكان  عام. 
بعد  عام 2002،  �ضابقاً  اعتقل  قد 
اطالق النار عليه وا�ضابته بجراح، 
و�ضدر بحقه حكم بال�ضجن املوؤبد 
وفاء  �ضفقة  يف  عنه  وافرج   ،
"جلعاد  اجلندي  مقابل  االحرار، 
�ضاليط"  واأعاد االحتالل اعتقاله 
عام 2014 خالل حملة االعتقاالت 
ال�رش�ضة التي طالت الع�رشات من 
"االأ�ضقر  وبني   . ال�ضفقة  حمرري 

باأن االحتالل عجز حتى االن على 
اكت�ضاف كافة طرق تهريب النطف 
من داخل ال�ضجن، وان كان تعرف 
على بع�ش الطرق اال ان االأ�رشى 
يبدعون يف اجاد بدائل ال�ضتمرار 
الذى  املحتل  مع  �رشاعهم 
يحاول قتل روح االأمل واحلياة يف 
نفو�ضهم. ويعترب االأ�رشى ا�ضتمرار 
عمليات تهريب النطف واالجناب 
رغم  ال�ضجون  عتمات  داخل  من 
�ضدهم  والعقوبات  االإجراءات 
ويعرب عن  معنوياً  انت�ضاراً  ي�ضكل 
وامل  بها  يتمتعون  فوالذية  ارادة 
يرتاجع،  اأو  ينقطع  ال  احلياة  يف 
واحلدود  الق�ضبان  لكل  وجتاوز 
وظروفه   ال�ضجان  ق�ضوة  رغم  
التي  الطويلة  وال�ضنوات  القهرية 
حمرومني  اأعمارهم  من  م�ضت 

من حريتهم.

�ضوءٌ يف قنديل..
�ضعر:  ف�ضيل حلمي عبداهلل 

اأفرْغ اأمتعَة القناِع واأطلق ع�ضافري 
املدن..

مل يعد لهيُب الزالزل يذهل مداه
ال لن متوت بعري االأ�ضالك

وال من تعددات العذاب..
�ضوء ياأتيَك بلون الثلج

وقنديل يجتاز مراَة الظالم..
حزناً  اجلدار  تق�رشات  على 

م�ضلوباً
وجفن يطوي جلجلة النهار..

تقتحم  زهرة  اخليام  يف  هناك َ 
مالهي ال�رشاخ

حطم  ال�ضباح..  عنف  يف  واأ�ضري 
متاثيل اخلوف وال�ضمت..

ق�ضبانه  خلف  من  اأ�ضاء  اأ�ضرياً 
وثيقة الوفاق

بحزمة  اأ�رشاره  كنوز  وودع 
الرياح..

ترَك اأماَم درِب اأقداِمه ..
اأحالَمُه بعيوٍن مغلقة

مفاتيحاً  و  واأ�رشعًة  ا�ضماً  لها 

مبعرثة.. هنا،.. وهناك..
�ضالة  اجلدار  اأ�ضابع  بني  ت�ضعل 

الغائبني على مفرتق الطرق..
اأيها ال�ضجن.. اأيها ال�ضجان..

ال لن اأهديكم بيارات �ضموخي .. 
وال حمراب ال�ضم�ش..

�ضاأخطف القمر بلحظة ارتباك..
واأحلق يف ف�ضاء �ضوتي..

متاهات  �ضداه  اإىل  لت�ضغي 
الفجر..

هي حماقة القهر تلهث يف ذاكرة 
ال�ضباح..

براءة  خطف  القالع  وظالم 
الوقت

تقا�ضيم  على  الروح  اأنني  وتبعرث 
النخيل..

الأنَك ولدَت من رحم ال�ضهداء
اأ�رشاب  ورحيل  الوجود،  حلم  لك 

ال�ضنونو..
اأيها االأ�ضري!!

الورود  للجثث  ح�ضارَك  اأكمل 
املنثورة..

�ضاح لَك زهر احلنون على �ضفح 
الف�ضاء..

بغالل  العميق  جرحَك  األِق 
ال�ضال�ضل

وفت�ش عن هجرتَك االأخرية..
املخباأة بقنديل الذكريات..

تزل يف  اأخرى مل  بل عن جمزرة 
مدن املنفى..

من  احلياة  ن�ضغ  قطعوا  هم 
�ضلوعَك.. حطموا ايقاع االأماين

واأنت جئت نافذة
طفولة  الرغبات  اأوردة  لك  تفتح 

ع�رشَك..
وتتناف�ش مع لغة امل�ضابيح

ثرثرة يف �رشيخ االأمل..
واأجوبة غارقة يف اأزقة الن�ضيان..
اأيها االأ�ضري : مد جناحيَك للريح

وهدم  اجلنون  تفا�ضيل  ا�ضهق 
عتمة القبور..

نحو  يخطو  اأ�ضبح  علم  اأنَت 
مو�ضوعة ال�ضم�ش.



ريا�ضةالإثنني 24    فيفري   2020  املوافـق  ل 30 جمادى الثاين  1441ه 12

عي�شة ق.

�سوف  فاإنها  بهما  الفوز  حال  ويف 
رفقة  منا�سفة  الريادة  اإىل  ت�سعد 
ت�سكيلة اأبناء »العقيبة«، يف املقابل، 
فوزا عري�سا  القبائل  �سبيبة  حققت 
ال�سلف  جمعية  امام  ملعبها  على 
لهدف  برباعية  به  اأطاحت  والذي 
الو�سافة،  اإىل  موؤقتا  ت�سعد  جعلها 
على  التناف�س  قرب  عن  وتراقب 
بينما  املو�سم،  هذا  الأوىل  الأدوار 
»الون�رشي�س«  اأبناء  ت�سكيلة  تكبدت 
�سل�سلة  بعد  الأوىل  نكراء  هزمية 

ثماين مقابالت دون خ�سارة.

�سطيف  وفاق  يوا�سل  جهته،  من 
خالل  ي�سجلها  التي  ال�سحوة 
العودة  خالل  من  الأخرية  الأ�سابيع 
قاده  الذي  التنقل  من  كامال  بالزاد 
قاده  اأين  مقرة،  جنم  ملواجهة 
التي  ال�ستفاقة  تاأكيد  اإىل  بكاك�سي 
نف�س  يف  ويوا�سل  عليها،  يتواجد 
ال�سياق ال�ستفاقة وموا�سلة الزحف 
نحو ال�سدارة اأين �سعد اإىل البوديوم 
جدول  يف  الثالث  املركز  حمتال 
عودته  خالله  من  موؤكدا  الرتتيب، 
الأوىل  الأدوار  لعب  اأجل  القوية من 
لقب  على  والتناف�س  املناف�سة  يف 
عن  الفارق  تقلي�سه  اإثر  البطولة 

فح�سب،  نقاط  �ست  اإىل  املت�سدر 
من  متكن  ق�سنطينة  �سباب  بدوره 
خارج  من  ثمني  انت�سار  ت�سجيل 
برج  اأهلي  ح�ساب  على  الديار 
بوعريريج عاد بدوره هو الآخر اإىل 
�سجل  بعدما  الأوىل،  الأدوار  لعب 
دون  التوايل  على  مقابلة  خام�س 
هذه  �سوء  على  وتعقدت  هزمية، 
ال�ساعد  من  كل  و�سعية  النتائج 
»الكابا«  وت�سكيلة  مقرة  اجلديد 

اللذان يلعبان ورقة البقاء.
و�سعية  تعقدت  مت�سل،  �سياق  يف 
ذيل  يف  داي  ح�سني  ن�رش  فريق 
الذي  اجلديد  التعرث  عقب  الرتتيب 

داخل  العا�سمي  النادي  �سجله 
اأمام  بالتعادل  الكتفاء  اإثر  القواعد 
ال�سيف احتاد بلعبا�س، والذي يجعل 
وال�سقوط  �سئيلة  البقاء  حظوظ 
اقرب يف حال املوا�سلة على نف�س 
ال�ساورة  �سبيبة  فاجاأ  بينما  الوترية، 
واقتن�س  بارادو  نادي  م�سيفه 
عمر  ملعب  من  ثمينا  انت�سارا 
املهاجم  عرب  ببولوغني  حمادي 
�سيد علي يحي �رشيف الذي �سجل 
الهدف الوحيد يف اللقاء، �ساهم يف 
اإىل  اجلنوب«  »ن�سور  ت�سكيلة  �سعود 
منت�سف الرتتيب والقرتاب جمددا 

من اأندية املقدمة.

جّدد فريق �شباب بلوزداد ال�شقوط يف فخ الهزمية اأمام احتاد ب�شكرة للمرة الثانية على التوايل يف ظرف 
10 اأيام، بعد اخل�شارة التي عاد بها من عا�شمة »الزيبان« وهي الأوىل بعد اأربع مباريات على التواليـ ت�شع 
النادي البلوزدادي يف ورطة يف ظل املالحقة اخلانقة من طرف املطاردين يف �شباق التناف�س على التتويج 
بلقب البطولة، خا�شة اإذا علمنا اأن الأندية املالحقة حقق الفوز يف انتظار مولودية اجلزائر التي متلك 

لقاءين موؤجلني الأول اليوم اأمام احتاد العا�شمة والثاين اأمام نادي بارادو 

واملالحقون ي�ضددون اخلناقالرائد ي�ضع نف�ضه يف ماأزق الوفاق ال�شيا�شي وال�شاورة يعودون بانت�شار من خارج الديار

الكوكي منح اأ�شباله يومني راحة

الن�ضر الأ�ضود يوا�ضل الن�ضق الت�ضاعدي ويتم�ضك بالتناف�س على اللقب
الن�سق  �سطيف  وفاق  فريق  وا�سل 
�سجل  بعدما  النتائج  يف  الت�ساعدي 
عا�رش مباراة دون هزمية يف مناف�ستي 
داي،  ح�سني  ون�رش  الوطنية  البطولة 
اأين ان�سم نادي جنم مقرة اإىل قائمة 
بعدما  ال�سطايفي  النادي  �سحايا 
تنقله  من  كامال  الزاد  الوفاق  خطف 
بف�سل  بالفوز  وعاد  الواد  راأ�س  اإىل 
اأهداهم  الذي  بكاك�سي  لعبه  هدف 
على  ا�ستعاد  ثمينة،  نقاط  ثالث 

نغممة  ال�سطايفي  النادي  اإثرها 
من  النت�سار  وروح  الإيجابية  النتائج 
اإىل  بال�سعود  لهم  و�سمحت  جديد، 
من  ثابتة  اخلطى  وموا�سلة  البوديوم 
هذا  الأوىل  الأدوار  على  اللعب  اأجل 
بعد  قوية  عودة  وت�سجيل  املو�سم 
مو�سم �سيئة، جنح الفريق على اإثرها 
يف ا�ستعادة الأنفا�س منذ قدوم الإدارة 
اجلديدة برئا�سة املدير العام لل�رشكة 
اأعاد  الذي  حلفاية  فهد  الريا�سية 

بانتداب  وقام  الت�سكيلة  على  الرتكيز 
الذي  الكوكي  نبيل  التون�سي  املدرب 
النتائج  بارزة يف  تكتيكية  ترك مل�سة 
الروح  واأعاد  الت�سكيلة  حتققها  التي 
املتاألق  الالعب  رفقاء  اإىل  القتالية 
الإيجابية  النتائج  جعلت  قندو�سي، 
املقابل،  يف  بقوة.  التعداد  تواكب 
منجح الطاقم الفني لت�سكيلة »الن�رش 
الالعبني  اإىل  راحة  يومني  الأ�سود« 
الراجحة  اإىل  اخللود  اأجل  من 

وال�سرتجاع، قبل ا�ستئناف التدريبات 
ا�ستعداد  الغد  من  ابتداء  جمددا 
التي  املقبلة  للخرجة  التح�سري  اإىل 
تنتظرهم يف الديار اأمام ن�رش ح�سني 
ال�سبت  اأمامهم  يلعبون  والذين  داي 
املقبل �سمن اجلولة 20 من البطولة 
التاأكيد  اإىل  خاللها  ي�سعون  الوطنية، 
وموا�سلة التقدم يف الرتتيب وت�سييق 

اخلناق على ال�سدارة.
عي�شة ق.

اجلزائرية  ال�سلة  ممثل  ي�رشع 
املتواجد  البرتويل   املجمع 
�سمن جمموعة ال�سحراء مناف�سة 
الأوىل  للن�سخة  النهائي  اجلدول 
ال�سلة  لكرة  الإفريقية  للرابطة 
بداكار  املقبل  مار�س   14 بتاريخ 
اأتليتيكو  برتو  نادي  اأمام  ال�سنغال 
العام  الربنامج  ح�سب  الأنغويل 
الت�سكيلة  �ستحو�س  للمناف�سة، 
اجلزائرية مباراتها الثانية يوم 11 
اأفريل بلواندا انغول اأمام نادي جي 
ن بي �سي امللغا�سي قبل مواجهة 
يوم  ال�سنغايل  اجلمارك  جمعية 
املباراتان  و�ستكون  اأفريل،   12
يف  البرتويل  للمجمع  الأخريتان 
على  اأمام  باملغرب  �سال  دورة 
يوم  املغربي  �سال  جمعية  التوايل 
املايل  ال�رشطة  نادي  و  مايو   8
ال�ستة  الندية  اأما  ماي،   9 يوم 
الإفريقية  ال�سلة  لرابطة  الأخرى 
فت�سكل  املناف�سة  لهذه  املتاأهلة 
جمموعة النيل التي ت�سم الزمالك 
الرواندي  باتريوت  و  امل�رشي 
و  النيجريي  هوبر�س  الريفر  و 
احتاد املن�ستري التون�سي و الفاب 
مابوتو  فروفيارو  و  الكامريوين 

املوزمبيقي.
و �ستجرى مباريات املو�سم العادي 
ال�سلة  لكرة  الإفريقية  للرابطة 
بكل من داكار، القاهرة، لغو�س، 
بينما  املن�ستري  و  الرباط  لواندا، 
الرواندية  العا�سمة  حتت�سن 
النهائي.و  الرباعي  كيغايل، 
اجلدول  ال12  الفرق  �ست�سكل 
جمموعتني  ي�سم  الذي  النهائي 
لكل جمموعة.وكانت  اأندية   6 من 
رابطة ال�سلة الأمريكية و الحتاد 
فيفري  اأعلنا يف  قد  للعبة  الدويل 
تاأ�سي�س هذه املناف�سة  2019 عن 
املحرتفة لكرة ال�سلة يف اإفريقيا، 
نوعها  من  الأوىل  هي  مبادرة  يف 
يف القارة الفريقية و التي �ستكون 
الأمريكية  ال�سلة  لرابطة  امتدادا 
ال�سمالية.خالل  اأمريكا  خارج 
فريق  كل  يلعب  العادي،  املو�سم 
على  تتاأهل  مباريات،  خم�س 
عن  اأندية  ثالثة  اأح�سن  اثرها 
املمتازة  »للدورة  جمموعة  كل 
الأربعة  منها  يتاأهل  والتي   »6
النهائي«  »الرباعي  لدورة  الأوائل 

بكيغايل.
ق.ر.

فران�سي�سكو  الربتغايل  اأكد 
اأن  بارادو،  نادي  مدرب  �سالو، 
فريقه مل يكن ي�ستحق اخل�سارة 
ال�ساورة، يف  اأمام �سبيبة   )0-1(
اليوم  م�ساء  اأقيم  الذي  اللقاء 
من  الـ19  باجلولة  ال�سبت، 
للمحرتفني. اجلزائري  الدوري 

لو�سائل  ت�رشيح  �سالو يف  وقال 
الإعالم، عقب نهاية املواجهة: 
واأهدرنا  جيدة،  مباراة  »قدمنا 
خالل  الفر�س  من  العديد 
بكل  �سغطنا  لقد  اللقاء، 
واإحراز  اللقاء  حل�سم  قوة 
ننجح«. مل  لكننا  الأهداف، 

الأف�سل  الطرف  »كنا  ووا�سل 
افتقدنا  لكننا  املباراة،  طوال 
ال�رشا�سة الالزمة، علينا تطوير 
هذه  من  والتعلم  اأمور،  عدة 
فالهزمية مفيدة رغم  املباراة، 
اأن  علينا  »يجب  ق�سوتها«.ونوه 
ال�ساورة،  مباراة  �سفحة  نطوي 
قادم  التدارك  يف  والتفكري 
مبا  الكرتاث  وعدم  اجلولت، 
القدم  فكرة  وهناك،  هنا  يقال 
التوا�سل  ل تلعب على من�سات 
على  تلعب  واإمنا  الجتماعي، 

اأر�سية امليدان«.

الرابطة الإفريقية لكرة ال�شلة:

املجمع البرتويل ي�ضرع 
باملناف�ضة اأمام بيرتو اأتلتيكو

�شالو:

 ل ن�ضتحق اخل�ضارة 
اأمام ال�ضاورة

ب فريق �سبيبة �سكيكدة نف�سه اأكرث  ت�سّ
امل�ستفيدين من مباريات اجلولة 20 
الثانية بعدما  من الرابطة املحرتفة 
النت�سار  عقب  بالبوديوم  التحق 
على  حققه  الذي  وال�سعب  الثمني 
ح�ساب �سبيبة بجاية بهدفني لواحد، 
امليادين  اإىل  العائد  الالعب  ومنحه 
اأعوام  اأربع  الإق�ساء  عقوبة  بعد 
الثالث،  النقاط  الدين مرزوقي  خري 
لأندية  املدوي  ال�سقوط  م�ستغال 
املقدمة، والتي اأهدته اعتالء املركز 

وتقلي�س  الرتتيب  جدول  يف  الثالث 
بقوة  والتناف�س  ال�سدارة  عن  الفارق 
اإىل  املوؤهلة  التاأ�سريات  اإحدى  على 
النخبة، يف املقابل،  لبطولة  ال�سعود 
تعقدت و�سعية �سبيبة بجاية يف ذيل 
الرتتيب واأ�سحى مهددا بال�سقوط اإىل 
�سجلت  جهتها،  من  الدنيا.  الأق�سام 
بعد  متتالية  تعرثات  املقدمة  اأندية 
اأوملبي  الرائد  تكبدها  التي  الهزمية 
املدية واملالحق وداد تلم�سان اأمام 
على  وهران  وجمعية  تاجنانت  دفاع 

من  »الديارتي«  متكن  اأين  التوايل، 
بينما  اخلطر،  منطقة  عن  البتعاد 
ن�سوة  »لزمو«  ت�سكيلة  ا�ستعادت 
النت�سارات يف البطولة الوطنية بعد 
ثالث هزائم على التوايل، يف املقابل 
اخلا�رشين  اأكرب  الأربعاء  اأمل  �سّكل 
مركزه  فقد  الذي  وهو  اجلولة  يف 
اإىل  وتراجع  املقدمة  ثالثي  رفقة 
�رشيع  رفقة  منا�سفة  الرابع  املركز 
خارج  »الزرقا«  هزمية  بعد  غليزان، 
القواعد اأمام جمعية اخلروب، بينما 

تعادل ال�رشيع اأمام امل�سيف مولودية 
نقطتني  �سيع  اخلري  هذا  بجاية، 
ثمينتني يف �سباق البقاء جعلته يتواجد 
بينما  بال�سقوط،  املهددين  ثالث 
بالنت�سار  احلرا�س  احتاد  انتع�س 
ثمينة  نقاط  بثالث  الر�سيد  ودعم 
اأرزيو،  اأوملبي  ال�سيف  ح�ساب  على 
التم�سك  »ال�سفراء«  لت�سكيلة  ت�سمح 
على  بقوة  واللعب  البقاء  بحظوظ 

تفادي ال�سقوط.
عي�شة ق.

احتاد احلرا�س ي�شعل املناف�شة على البقاء

�ضكيكدة ت�ضتغل �ضقوط اأندية املقدمة وترتقي اإىل البوديوم

م�شري:

 عانينا من ال�ضغط اأمام 
عني مليلة

مدرب  م�رشي،  اهلل  عبد  اأكد 
الذي  الفوز  اأن  وهران،  مولودية 
�سجله فريقه على �سيفه جمعية 
عني مليلة 3-1 كان �رشوريا بعد 
حققها  التي  املتوا�سعة  النتائج 
الأخرية  املباريات  يف  الفريق 
يف  م�رشي  وقال  الديار،  داخل 
اإل  اإعالمي: »ل ي�سعني  ت�رشيح 
اأن اأ�سكر الالعبني على املردود 
لقد  مليلة،  عني  اأمام  املقدم 
كانوا يف امل�ستوى فنيا وتكتيكيا، 
والثناء«. الإ�سادة  وي�ستحقون 
�سغط  من  »عانينا  واأ�ساف 

رهيب قبل املباراة، خا�سة واأننا 
على  النت�سار  طعم  نتذوق  مل 
مقرة،  جنم  مباراة  منذ  ملعبنا 
�سحيح اأننا عدنا بنقطة اإيجابية 
من ق�سنطينة، اإل اأننا كنا م�رشين 
على حتقيق الفوز لتعوي�س خيبة 
الكاأ�س«.وختم »عني مليلة �سبب 
لنا الكثري من ال�سعوبات خا�سة 
يف املرحلة الأوىل عندما تقدم 
اأننا حافظنا  اإل  بهدف مباغت، 
قلب  يف  وجنحنا  تركيزنا،  على 

املوازين يف ال�سوط الثاين«.
ق.ر.

ق.ر.
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للألعاب  الدولية  اللجنة  ت�سعى 
اإىل  املتو�سط  الأبي�ض  البحر 
جعل الدورة 19 املقررة يف 2021 
هذه  لتجديد  مرحلة  بوهران 
الإقليمية  الريا�سية  التظاهرة 
خلل  ن�سبيا  بريقها  فقدت  التي 
اأبرزه  ح�سبما  الأخرية،  ال�سنوات 
بوهران �سليم اإيل�ض املدير العام 
لألعاب  املحلية  التنظيم  للجنة 
وقد  املتو�سط،  الأبي�ض  البحر 
لألعاب  الدولية  اللجنة  جددت 
البحر الأبي�ض املتو�سط من خلل 
التاأكيد  والتن�سيق  املتابعة  جلنة 
زيارتها  خلل  الطموح  هذا  على 
اجلزائري  الغرب  لعا�سمة  الثامنة 
املن�رصم،  اجلمعة  اختتمت  التي 
وفقا ملا اأ�سار اإليه ذات امل�سوؤول 
خلل ندوة �سحفية، واأبرز اإيل�ض: 
والتن�سيق  املتابعة  جلنة  »اأع�ساء 
برنار  الفرن�سي  يرتاأ�سها  -التي 
اأم�سلم- اأعربوا عن ر�ساهم على 
حلد  املج�سدة  التح�سري  اأ�سغال 
اللجان  خمتلف  طرف  من  الآن 
التابعة للجنتنا التنظيمية«، و�رصح 
هو  الجتماع  »هذا  املتحدث 
اللجنة  مع  اأعقده  الذي  الثالث 
الإ�رصاف  توليت  اأن  منذ  املعنية 
البحر  لألعاب  التنظيم  جلنة  على 
الأبي�ض املتو�سط وميكنني القول، 
ح�سب �سهادة �سيوفنا، اأننا متكننا 
يف  التاأخر  من  الكثري  تدارك  من 
املجال التنظيمي للألعاب باإعتبار 

اأنها م�سوؤوليتنا املبا�رصة«.
ومع ذلك -ي�سيف ذات املتدخل: 
العمل  من  املزيد  يتعني  يزال  »ل 
بع�ض  امل�سجل يف  التاأخر  لتجاوز 

بالتح�سريات  املتعلقة  امللفات 
�سبيل  على  اأ�سار  وقد  للألعاب«، 
التقنية  البطاقات  اىل   املثال 
لكل التخ�س�سات املربجمة خلل 
املتو�سط  الأبي�ض  البحر  األعاب 
قبل  جاهزة  تكون  اأن  يجب  والتي 
25 جوان القادم  حتى يتم اإر�سالها 
 26 للدول  الأوملبية  اللجان  اىل 
حتت�سنه  الذي  باحلدث  املعنية 
تاريخها  الثانية يف  للمرة  اجلزائر 
بعد اأن ا�ست�سافت الطبعة ال�سابعة 
ويف   ،1975 العا�سمة يف  باجلزائر 
هذا ال�سدد اأ�ساد البطل اجلزائري 
بامل�ساعدة  ال�سباحة  يف  ال�سابق 
التي يتلقاها اإىل جانب م�ساعديه 
على م�ستوى 12 جلنة تابعة للجنة 
الأبي�ض  البحر  لألعاب  التنظيم 
املتو�سط من طرف جلنة املتابعة 
الطبعة  جناح  اأن  حيث  والتن�سيق 
الأبي�ض  البحر  لألعاب  القادمة 
جناح  اأي�سا  �ستكون  املتو�سط 
اللجنة الدولية للألعاب يقول �سليم 

اإيل�ض.
وبخ�سو�ض ال�سق اخلا�ض بالهياكل 
حتت  يقع  ل  امللف  واأن  وحتى 

املدير  فاإن  املبا�رصة  م�سوؤوليته 
العام للجنة التنظيم لألعاب البحر 
باأنه  اأفاد  املتو�سط  الأبي�ض 
را�سي عن التقدم املحرز لأ�سغال 
اجلري  لبئر  الأوملبي  املركب  بناء 
الواقعة  املتو�سطية  القرية  وكذا 
بهذا  يتعلق  وفيما  البلدية،  ّبذات 
عن  اإيل�ض  ك�سف  الأخري  املوقع 
البحر  للألعاب  الدولية  اللجنة  اأن 
اأ�سادت  قد  املتو�سط  الأبي�ض 
اأنه  موؤكدة  الهيكل  بهذا  كثريا 
ا�ستقبلت  التي  القرى  ي�ساهي 
ال�سابقة  الطبعات  يف  امل�ساركني 
الأمر  ويتعلق  الأوملبية،  للألعاب 
بف�سل  اإفريقيا  يف  قرية  باأكرب 
تقارب  التي  ال�ستيعابية  طاقتها 
خمتلف  على  زيادة  �رصير   4.500
و  مطاعم  ثلثة  منها  التجهيزات 
قاعة  و  اخلدمات  متعددة  عيادة 
املتحدث  ذات  وفق   ، للريا�سة« 
الدويل  املطار  باأن  ذكر  الذي 
حيز  �سيدخل  لوهران  اجلديد 
اخلدمة اأي�سا قبل انطلقة األعاب 

البحر الأبي�ض املتو�سط .
ق.ر.

عي�شة ق.

اليوم  العا�سمي  الديربي  ياأتي 
مبعايري خمتلفة للفريقني اجلارين، 
بلل  املدرب  اأ�سبال  ي�سعى  اأين 
وا�ستعادة  النت�سار  اإىل  دزيري 
�سل�سلة  بعد  ال�سحيحة  ال�سكة 
فيها  يتخبط  التي  ال�سلبية  النتائج 
لن  الفراغ  مرحلة  من  واخلروج 
يتاأتى �سوى عرب حتقيق النطلقة 
دفعة  بنقاطه  الفوز  يعترب  الذي 
ال�سعوبة  ظل  يف  للحتاد  معنوية 

مطلع  منذ  عليها  يتواجد  التي 
ظل  يف  خا�سة  اجلاري،  املو�سم 
�سّجلوها  التي  ال�سعبة  البداية 
التي  الإدارية  الو�سعية  ب�سبب 
للنفراج  و�سيكون  وجهتهم، 
العا�سمة  احتاد  بيت  يف  الإداري 
التي  »�سريبور«  �رصكة  بقدوم 
العليا  ال�سلطات  موافقة  اأعلنت 
دفعة  الأ�سهم  اأغلبية  �رصاء  على 
معنوية لت�سكيلة اأبناء ّ»�سو�سطارة« 
بالغرمي  الإطاحة  اأجل  من 
التقليدي وجتاوز اأزمة النتائج التي 

من  اخلروج  اأجل  من  ي�سجلونها 
يف  الثقة  وا�ستعادة  ال�سعب  النفق 
تبقى  ما  النف�ض، حت�سبا ملوا�سلة 
مبعنويات  احلايل  املو�سم  من 
كوكبة  من  والقرتاب  عالية، 
الفارق  تقلي�ض  عرب  املقدمة 
الأوىل  الأدوار  لعب  �سباق  وترقب 

من البطولة الوطنية.
دزيري  بلل  املدرب  وتنف�ض 
تعايف  تاأكد  بعدما  ال�سعداء 
وبن  زواري  زمامو�ض،  الثلثي 
خليفة والذين �سيكونون م�ستعدين 

عانى  بعدما  املواجهة  للعب 
الثلثي من اإ�سابات متفاوتة، ولن 
ي�سجل �سوى الظهري الأي�رص اأني�ض 

خماي�سية الغياب ب�سبب الإ�سابة.
يف املقابل، يدخل لعبو مولودية 
بحثا  امليدان  اأر�سية  اجلزائر 
اإىل  منهم  �سعيا  كامل،  الزاد  عن 
الرتتيب  جدول  و�سافة  ا�ستعادة 
مطاردة  يف  واملوا�سلة  جمددا 

والذين  بلوزداد،  �سباب  املت�سدر 
التتويج  على  بقوة  معه  يتناف�سون 
هذا  الوطنية  البطولة  بلقب 
املو�سم، اأين ي�رص لعبو »العميد« 
اأجل  من  الفر�سة  تفويت  عدم 
ك�سب النقاط الثلث التي جتعلهم 
الثاين  املركز  اإىل  يعودون جمددا 
نقاط  ثلث  بعد  على  والبقاء 
ت�سوية  قبل  الرائد،  من  فح�سب 

نادي  اجلار  اأمام  املتاأخر  لقائهم 
بارادو والعودة اإىل اعتلء ال�سدارة 
النادي  رفقة  ومنا�سفة  جمددا 
»العميد«  يتم�سك  اأين  البلوزدادي، 
ف�سل  بعدما  اللقب  على  باللعب 
خا�سها  التي  املناف�سات  بقية  يف 
من  اخلروج  عقب  املو�سم  هذا 
اجلمهورية  كاأ�ض  مناف�ستي 

والبطولة العربية للأندية.

احتاد العا�شمة / مولودية اجلزائر اليوم ابتداء من 17:45

اأبناء �ضو�ضطارة لتجديد العهد مع االنت�ضارات
 والعميد ال�ضتعادة الو�ضافة

يعود جمددا الديربي العا�شمي الأول يف اجلزائر والذي يجمع الفريقني 
اجلارين احتاد العا�شمة ومولودية اجلزائر مبنا�شبة برجمة اللقاء املقرر 

بينهما اأم�شية اليوم على ملعب 5 جويلية املتاأخر عن اجلولة 19 من 
الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين ياأتي موعد هذا اللقاء بعد عدم اإجراء 

املواجهة يف مرحلة الذهاب عقب ان�شحاب احتاد العا�شمة ورف�شها 
خو�ض املقابلة، ب�شبب برجمتها يف تاريخ الفيفا وحرمانها من لعب دويل 
ويتعلق الأمر بالليبي موؤيد الاليف الذي تواجد مع منتخب بالده وفق ما 

تن�ض عليه القوانني

األعاب البحر الأبي�ض املتو�شط 2021

ال�ضعي اإىل حتويل طبعة وهران 
مرحلة ال�ضتعادة التنظيم

فتح اأبواب امللعب لأن�شار الفريقني ابتداء من الواحدة 
ولن�شف زوال

اإقبال حمت�ضم على التذاكر والبيع 
يتوا�ضل اليوم

مل ت�سهد عملية بيع التذاكر املتعلقة 
ومولودية  العا�سمة  احتاد  بديربي 
اأم�ض  انطلقت �سباح  التي  اجلزائر 
الفريقني،  اأن�سار  من  كبريا  اإقبال 
حمت�سما  عليها  الإقبال  كان  اأين 
بعدما طرحت اإدارة ملعب 5 جويلية 
التذاكر للبيع لفائدة اجلماهري دون 
حددت  اأين  التذاكر،  عدد  حتديد 
الواحدة،  للتذكرة  دينار   500 �سعر 
حيث مت فتح ك�سك واحد من اأجل 
غاية  اإىل  توا�سل  التي  التذاكر  بيع 
عملية  وتتوا�سل  م�ساء،  اخلام�سة 
غاية  اإىل  اليوم  �سباح  التذاكر  بيع 

العملية  ان  باعتبار  التذاكر،  نفاذ 
تبقى بن�سبة كبرية متوا�سلة اإىل غاية 
املقررة  املقابلة  انطلق  موعد 
ابتداء من ال�ساعة ال�ساد�سة اإل ربع 
تنقل  ي�سهد  اأن  واملرتقب  م�ساء، 
املتعودين  الفريقني  لأن�سار  قويا 
املدرجات  من  الفرجة  اإثارة  على 
من خلل التنقل القوي اإىل امللعب 
لعبي  وت�سجي  اللقاء  ملتابعة 

فريقهم املف�سل عن قرب.
الجتماع  �سهد  اآخر،  �سياق  يف 
البارحة  �سباح  جرى  الذي  التقني 
على  التفاق  الأوملبي  امللعب  يف 

الأن�سار  اأمام  امللعب  اأبواب  فتح 
ابتداء  امللعب  دخول  اأجل  من 
والن�سف  الواحدة  ال�ساعة  من 
عند  الزدحام  لتفادي  زوال، 
اقرتاب انطلق اللقاء، ومت تق�سيم 
ان�سار  بني  منا�سفة  املدرجات 
الفريقني، ما يقارب 30 األف مقعد 
ان�سار  �سيجل�ض  بينما  فريق،  لكل 
مدرجات  يف  العا�سمة  احتاد 
يف  للملعب،  ال�سمايل  املنعرج 
مولودية  اأن�سار  يجل�ض  املقابل 

اجلزائر يف املنعرج اجلنوبي.
عي�شة ق.

رفع التحدي قبل مواجهة ريال مدريد

حمرز مينح متريرة حا�ضمة ويطيح 
بفريقه ال�ضابق

اجلزائري  الدويل  اللعب  عاد 
جمددا  التاألق  اإىل  حمرز  ريا�ض 
من ملعب »ووكرز« لكن هذه املرة 
مان�س�سرت  احلايل  ناديه  جانب  من 
ال�سابق  فريقه  واجه  بعدما  �سيتي 
التي  املواجهة  يف  �سيتي  لي�سرت 
جمعت الفريقني اول اأم�ض حل�ساب 
الإجنليزي  الدوري  من   27 اجلولة 
املنتخب  قائد  قاد  اأين  املمتاز، 
اإحراز  اإىل  �سيتي  املان  الوطني 
اأر�سية  على  وجال  و�سال  الفوز 
الهدف  خلف  كان  بعدما  امليدان 
متريرة  عرب  املقابلة،  يف  الوحيد 
زميله  اإىل  قدمها  �ساحرة  حا�سمة 
غابرييل  الربازيلي  املهاجم 
�سعوبة  يجد  مل  والذي  خي�سو�ض 
يف اإ�سكان الكرة ال�سباك قبل ع�رص 
دقائق على نهاية املواجهة، وجنح 

يف جتاوز خيبة ت�سييع ركلة اجلزاء 
التي منحت اإىل ناديه وف�سل زميله 
ت�سجيلها  يف  اأغويرو  الأرجنتيني 

خلل الدقيقة 61 من اللقاء.
يف  لعب  اأف�سل  حمرز  اختري 
جائزة  منحه  مت  اأين  املقابلة، 
اأداء  قدم  بعدما  املباراة  رجل 
التمريرة  وراء  خلله  كان  رائعا 
انت�سار  منها  جاء  التي  احلا�سمة 
ميلك  اأ�سبح  والذي  �سيتي،  املان 
على اإثرها ثمان متريرات حا�سمة 
وي�سبح ثاين اأف�سل ممرر يف املان 
�سيتي خلف زميله الدويل البلجيكي 
ذلك  جانب  اإىل  بروين،  دي  كيفني 
�سنع حمرز خم�ض فر�ض تهديفية 
اللقاء  واأرقام  زملئه،  ل�سالح 
املباراة  رجل  ل�ستحقاق  تن�سفه 
من خلل تقدميه 44 متريرة على 

مدار املواجهة، اإىل جاب اأن ن�سبة 
زملئه  على  التمريرات  من   %95
ثلث  له  وكانت  �سحيحة،  كانت 
ت�سديدات نحو املرمى. رفع خريج 
التحدي  الفرن�سي  لوهافر  نادي 
ال�سباين  مدريد  ريال  جنوم  اأمام 
تنتظره  التي  للمقابلة  حت�سبا 
الأربعاء املقبل على  رفقة زملئه 
مبدريد  برنابيو«  »�سانتياغو  ملعب 
النهائي  ثمن  الدور  ذهاب  حل�ساب 
اأوروبا،  اأبطال  رابطة  م�سابقة  من 
ت�رصيحات  يف  حمرز  اأو�سح  حيث 
جاهزة  الت�سكيلة  اأن  اإعلمية 
ملواجهة اأ�سبال املدرب زين الدين 
اأمام  مباراتهم  ان  واعترب  زيدان، 
وحت�سريية  امتحانا  �سيتي  لي�سرت 

ملواجهة النادي امللكي.
عي�شة ق.



ريال مدريد  تكن خ�سارة  مل 
بهدف  ليفانتي  �أمام م�سيفه 
�ل�رضبة  �أم�س  �أول  نظيف 
�لتي تلقاها �لفريق  �لوحيدة 
العبه  جهود  خ�رض  �إذ 
هاز�رد  �دين  �لبلجيكي 
�لعائد لتوه من �إ�سابة طويلة 
و�أ�سيب  �لكاحل،  يف  لك�رض 
�لدقيقة  �لبلجيكي يف  �لنجم 
بالرب�زيلي  ��ستبد�له  66 ومت 

كانت  حني  فيني�سيو�س 
�لتعادل  ز�لت  ما  �لنتيجة 
مدى  تعرف  ومل  �ل�سلبي، 
خطورة �إ�سابة �لبلجيكي لكن 
زين �لدين زيد�ن مدرب ريال 
قال بعد �للقاء: »تبدو كدمة 
لكن �الأمر غري مب�رض«، و�أكد 
�لتقرير  �سينتظرون  �أنهم 

�لطبي �لر�سمي.
و�سوهد هاز�رد يتلقى �لعالج 
�ليمنى على مقعد  يف قدمه 
وهو  �إليه  �لذي خرج  �لبدالء 
�إ�سابة  وتاأتي  متاأملاً،  يعرج 
قبيل  �ملتجددة  هاز�رد 
لريال  حا�سمة  ��ستحقاقات 
�الأبطال  دوري  يف  مدريد 
�سيتي  مان�س�سرت  �أمام �سيفه 

يف دور ثمن �لنهائي �الأربعاء 
�لقادم، ويف �لدوري �ملحلي 
يف  �ملت�سدر  بر�سلونة  �أمام 
هاز�رد  وكان  مار�س،  �لفاحت 
فقط  �لثاين  لقاءه  يخو�س 
غياب طويل  من  عودته  بعد 
 2019 نوفمرب   2 من  ��ستمر 
حني �أ�سيب �أمام باري�س �سان 
تاأخرت  وكذلك  جريمان، 
�لفريق يف  مع  هاز�رد  بد�ية 
بد�ية �ملو�سم حلظة قدومه 
ب�سبب  ت�سيل�سي  من  لريال 
فخذه،  يف  ع�سلية  �إ�سابة 
ونتيجة �خل�سارة �أخفق ريال 
مدريد يف ��ستعادة �ل�سد�رة 

من بر�سلونة.

دورمتوند  بورو�سيا  �حتفظ 
بفارق �لنقاط �الأربع مع بايرن 
فوزه  بعد  �ملت�سدر  ميونيخ 
على �ر�س فريدر برمين 0-2 
�لدوري  من   23 �ملرحلة  يف 
�الأملاين يف مبار�ة �سجل فيها 
�لرنويجي  �لظاهرة  جمدد� 
�إرلينغ هاالند، ورفع دورمتوند 
بفارق  نقطة   45 �ىل  ر�سيده 
ميونيخ  بايرن  عن  نقاط   4
حامل �للقب يف �آخر 7 مو��سم 
على  �سعبا  فوز�  حقق  �لذي 
يف   2-3 �الأخري  بادربورن 
يتاأخر  كما  �ملرحلة،  �فتتاح 
�لثاين  اليبزيغ  عن  دورمتوند 
بخم�سية  �سالكه  �كت�سح  �لذي 
بفارق ثالث نقاط، كما �سّيع 
مون�سنغالدباخ  بورو�سيا 
مت�ساويا  �لبقاء  فر�سة  �لر�بع 
�إهد�ره  بعد  دورمتوند،  مع 
�سائع  عن  �لبدل  �لوقت  يف 
هوفنهامي  �سيفه  على  �لفوز 
مبار�ة  ميلك  باأنه  علما   1-1

موؤجلة.

�لر�ئعة  بد�يته  هاالند  وتابع 
يف  قدومه  بعد  دورمتوند  مع 
من  �ل�ستوية  �النتقاالت  فرتة 
ريد بول �سالزبورغ �لنم�ساوي، 
رفع �بن 19 عاما ر�سيده �إىل 
مع  مباريات   8 يف  هدفا   12
�إىل  �إ�سافة  �الأ�سفر،  �لفريق 
�أبطال  دوري  يف  �أهد�ف   10
�أول  هاالند  و�أ�سبح  �أوروبا، 
�لدوري  تاريخ  يف  العب 
ت�سعة  �الأقل  على  ي�سجل 
مباريات،   6 �أول  يف  �أهد�ف 
برمين  من  دورمتوند  وثاأر 
�أق�ساه  �لذي  �لقاع  و�سيف 

ثمن  دور  من  �أ�سبوعني  قبل 
�لكاأ�س،  م�سابقة  يف  �لنهائي 
يف  �الأول  فوزه  عليه  حمققا 
�ول  وهذه  مباريات،  خم�س 
�أقل  دورمتوند  ي�سجل  مرة 
�لدوري  �أهد�ف يف  من ثالثة 
مباريات. �ست  �آخر  يف 
برمين  تابع  �ملقابل،  يف 
بخ�سارته  �لكارثية  نتائجه 
ع�رض  �آخر  يف  �لتا�سعة  للمرة 
�ملدرب  ودفع  مباريات، 
لدورمتوند  �ل�سوي�رضي 
لو�سيان فافر بت�سكيلة مماثلة 

الآخر مبار�تني.

�لربتغايل  �لنجم  هّز 
�ل�سباك  رونالدو  كري�ستيانو 
�سمن  �الألف  مبار�ته  يف 
وقاد  �لز�خرة،  م�سريته 
�إىل  �للقب  حامل  جوفنتو�س 
�حلفاظ على �سد�رته بفوزه 
يف   1-2 �سبال  م�سيفه  على 
�لدوري  من   25 �ملرحلة 
�الإيطايل، خا�س »�لدون« 33 
مبار�ة مع �سبورتينغ قبل رحلة 
لعب فيها 292 مع مان�س�سرت 
 438 �الجنليزي،  يونايتد 
�ال�سباين،  مدريد  ريال  مع 
مع  و164  جوفنتو�س  مع   74
فيها  �سجل  بالده،  منتخب 

725 هدفاً، كما عادل �أف�سل 
العب يف �لعامل خم�س مر�ت 
غابريال  �الأرجنتيني  رقم 
كو�لياريال   وفابيو  باتي�ستوتا 
تو�لياً   11 للمبار�ة  بالت�سجيل 
يوفنتو�س  ورفع  �لدوري،  يف 
ر�سيده �إىل 60 نقطة، بفارق 
�لذي  الزيو  عن  نقاط  �أربع 
�الأ�سبوع  �لو�سافة  �إىل  قفز 
�ملا�سي مكان �إنرت بعد فوزه 
على  يلعب  وهو   ،1-2 عليه 
�ر�س جنوى 18، فيما ي�ستقبل 
�نرت �لثالث �سمبدوريا �ملهدد 
بالهبوط. ويناف�س جوفنتو�س 
�لدوري  جبهات،  ثالث  على 

يف  لقبه  على  يهيمن  �لذي 
فيه  ويلتقي  مو��سم   8 �آخر 
�ملقبل  �الأ�سبوع  �نرت  �سيفه 
يف مبار�ة قمة، دوري �أبطال 
�أوروبا حيث يخو�س �الأربعاء 
ثمن  �لدور  ذهاب  مبار�ة 
ليون  م�سيفه  �أمام  �لنهائي 
�ملحلية  و�لكاأ�س  �لفرن�سي، 
حيث ي�ستقبل ميالن يف �إياب 

ن�سف نهائي �لكاأ�س.
�حلفاظ  يف  ميالن  �أخفق 
من  ليخرج  تقدمه  على 
فيورنتينا  م�سيفه  لقاء 
ملثله،  بهدف  متعادالً 
يف  نقطة   36 ميالن  وميلك 

وفيورنتينا  �ل�سابع  �ملركز 
 13 �لرتتيب  يف  نقطة   29
�ملرحلة،  ��ستكمال  بانتظار 
�لفوز  فر�سة  ميالن  و�أهدر 
لعب  فيورنتينا  �أن  خ�سو�سا 
طرد  بعد  عددي  بنق�س 
هرنيكي  د�لربت  �لرب�زيلي 
�بر�هيموفيت�س  �لذي خا�سن 
له  فوجه   ،62 �لدقيقة  يف 
�حلكم �إنذ�ر� �أ�سفر ��ستبدل 
الأحمر بعد م�ساهدة �لفيديو 
من  ميالن  حرمانه  تبني  �إذ 
كان  �إذ  حمقق  هدف  فر�سة 
لالنفر�د  متجها  �ل�سويدي 

بحار�س �ملرمى. 

�أمام  مدريد  ريال  �سقط 
م�سيفه ليفانتي 0-1 يف �جلولة 
25 من �لدوري �الإ�سباين، ودّون 
مور�لي�س  خو�سيه  �لالعب 
يف  �لوحيد  �ملبار�ة  هدف 
تتوقف  ومل   ،79 �لدقيقة 
�لتي  مدريد  ريال  نك�سة 
��ست�سافته  قبل  �أي�ساً  جاءت 
�الجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
نهائي  ثمن  ذهاب  �الأربعاء يف 
�أوروبا  �أبطال  دوري  م�سابقة 
عند �لهزمية، بل خ�رض جهود 
�الإ�سابة  من  �لعائد  مهاجمه 
هاز�ر  �إدين  �لبلجيكي  �لدويل 
يعرج  وهو  �مللعب  ترك  �لذي 
�إ�سابة  ب�سبب   66 �لدقيقة  يف 
�خل�سارة  وهي  �لكاحل،  يف 
هذ�  مدريد  لريال  �لثانية 
�ملو�سم بعد �الأوىل �مام ريال 
بعد �سقوطه  مايوركا، وجاءت 
�سيفه  �أمام  �لتعادل  فخ  يف 
يف   2-2 فيغو  �سلتا  �ملتو��سع 
فرت�جع  �ملا�سية،  �ملرحلة 
�إىل �ملركز �لثاين بعدما جتمد 
بفارق  نقطة   53 عند  ر�سيده 

بر�سلونة �سيفه  نقطتني خلف 
�ملقبلة،  �ملرحلة  يف  �لثقيل 
�ساحب  مدريد  ريال  وكان 
لكن  و�ل�سيطرة  �الأف�سلية 
ترجمة  يف  ف�سلو�  مهاجميه 
�أمامهم  �سنحت  �لتي  �لفر�س 
كرمي  �لفرن�سي  خ�سو�سا 
�عتمد  فيما  وهاز�ر،  بنزمية 
ليفانتي على �لهجمات �ملرتدة 
وجنح يف �قتنا�س هدف �لفوز 

من �إحد�ها على قلتها.
ليونيل  �الأرجنتيني  قاد  بينما 

للفوز  بر�سلونة  فريق  مي�سي 
على �سيفه �إيبار 5-0، و�سجل 
مي�سي �أهد�فه يف �لدقائق 14 
�سد�رته  معزز�ً  و87  و40  و37 
 18 بر�سيد  �لهد�فني  لالئحة 
�لرب�زيلي  �سجل  فيما  هدفاً، 
و�سام  �خلام�س،  �لهدف  �أرثر 
منذ  �لتهديف  عن  مي�سي 
يف  غرناطة  على  �لفوز  هدف 
�لفوز  �لع�رضين، وهو  �ملرحلة 
�لذي  لرب�سلونة  تو�لياً  �لر�بع 
 55 بر�سيد  �ل�سد�رة  �قتن�س 

�أمام  نقطتني  بفارق  نقطة 
غرميه �لتقليدي ريال مدريد، 
توقيت  يف  بر�سلونة  فوز  جاء 
ورفاقه  مي�سي  كون  منا�سب 
م�سيفهم  مبو�جهة  مطالبون 
نابويل �الإيطايل غد� يف ذهاب 
مل�سابقة  �لنهائي  ثمن  �لدور 
قبل  �أوروبا،  �أبطال  دوري 
مبلعب  �لرحال  يحطو�  �أن 
�الأحد  برنابيو  �سانتياغو 
�لكال�سيكو  خلو�س  �ملقبل 

�أمام �لنادي �مللكي. 
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ريال مدريد ي�ضقط ويهدي ال�ضدارة للبار�ضا

رونالدو ي�ضجل ويقود اليويف اإىل ال�ضدارة

مان�ض�ضرت �ضيتي يوؤمن الو�ضافة بالربميرليغ

هاالند يوا�ضل التاألق رفقة بوري�ضيا دورمتوند

تاأجيل 3 مباريات يف ايطاليا ب�ضبب كورونا

هازارد مهدد بالغياب عن الكال�ضيكو ودوري االأبطال

�إيطاليا  وز�رء  رئي�س  �أعلن 
وقت  يف  كونتي  جو�سيبي 
تعليق  �أم�س  �أول  من  متاأخر 
�لريا�سية  �الأن�سطة  جميع 
منطقتي  يف  لها  �ملخطط 
فينيتو ولومباردي �ل�سماليتني 
�أم�س، وذلك ب�سبب تف�سي وباء 
�لتعليق  هذ�  و�سمل  كورونا، 
�أتاالنتا  مباريات  تاأجيل 
وفريونا  �سا�سولو  و�سيفه 
و�إنرت  كالياري  �سيفه  مع 
�سامبدوريا  �سيفه  مع  ميالن 
�ملقررة �أم�س يف �ملرحلة 25 

وجاء  �الإيطايل.  �لدوري  من 
خماوف  ب�سبب  �الإجر�ء  هذ� 
من فريو�س كورونا يف �سمال 
�يطاليا وذلك مع �لك�سف عن 
يف  موؤكدة  �إ�سابة  حالة   79
�إثر  �سخ�سني  ووفاة  �لبالد 
»يعتزم  كونتي:  وقال  ذلك، 
فينت�سنزو  �لريا�سة  وزير 
جميع  تعليق  �سباد�فور� 
�الأحد�ث �لريا�سية �ملخطط 
منطقتي  يف  �لبارحة  لها 
و�أ�ساف  ولومباردي«،  فينيتو 
�مل�سوؤول �الإيطايل: »�أنا �آ�سف 

لع�ساق كرة �لقدم وغريها من 
�لذين  �لريا�سية  �الألعاب 
�إىل  للذهاب  يخططون  كانو� 
�الأحد  �ملقررة  �ملباريات 
�أن  �ملو�طنني  على  ولكن 

يكونو� م�سوؤولني«.

�سيتي  مان�س�سرت  �أطاح 
مب�سيفه لي�سرت �سيتي بفوزه 
�سمن  رد  دون  بهدف  عليه 
من   27 �ملرحلة  مناف�سات 
و��سل  �الإجنليزي،  �لدوري 
�سحوته  �سيتي  مان�س�سرت 
على  وثمني  �سعب  بفوز 
 0-1 �سيتي  لي�سرت  م�سيفه 
�سيتي  مان�س�سرت  ويدين 
�لدويل  مهاجمه  غلى  بفوزه 
غابريال  �لبديل  �لرب�زيلي 
�سجل  �لذي  جي�سو�س 

�لدقيقة  يف  �لوحيد  �لهدف 
على  �لثاين  �لفوز  وهو   ،80
يف  �للقب  حلامل  �لتو�يل 
�لعامني �ملا�سيني و18 هذ� 
بينه  �لفارق  فو�ّسع  �ملو�سم 
�إىل �سبع  �لثالث  لي�سرت  وبني 
�إىل  �لفارق  وقل�س  نقاط، 
19 نقطة بينه وبني ليفربول 
ي�ست�سيف  و�لذي  �ملت�سدر 
�ليوم  يونايتد  هام  و�ست 
و�أكد  �ملرحلة،  ختام  يف 
��ستعد�ده  �سيتي  مان�س�سرت 

�إ�سبانيا  �إىل  لرحلته  �جليد 
ريال  ملو�جهة  �الأربعاء 
�لدور  ذهاب  يف  مدريد 
مل�سابقة  �لنهائي  ثمن 
�لتي  �أوروبا  �أبطال  دوري 
قد يغيب عنها يف �ملو�سمني 
خ�رض  حال  يف  �ملقبلني 
عقوبة  �سد  �ال�ستئناف 
للعبة  �الأوروبي  �الحتاد 
ب�سبب  »�ل�سيتيزن�س«  بحق 
خروقات خطرية يف قو�عد 
�للعب �لنظيف. يف �ملقابل، 

نزيف  �سيتي  ليت�رض  و��سل 
بخ�سارته  ومني  �لنقاط 
وبعد  �ملو�سم  هذ�  �ل�سابعة 
ليتقل�س  متتاليني  تعادلني 
ت�سيل�سي  وبني  بينه  �لفارق 
�لر�بع �إىل �ست نقاط، بينما 
يف  يونايتد  �سيفيلد  �سقط 
�سيفه  �أمام  �لتعادل  فخ 
�أخفق  حيث   ،1-1 بر�يتون 
�سيفيلد يونايتد يف ��ستغالل 
النتز�ع  توتنهام  خ�سارة 

�ملركز �خلام�س.
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اجلمهورية  رئي�س  ا�ستهل 
اأع�ساء  مبخاطبة  االجتماع 
على  اإياهم  حاثا  احلكومة 
�رضورة تر�سيد نفقات الدولة 
منها،  بال�رضوري  االكتفاء  و 
اأو  اقتناء  جمال  يف  ال�سيما 
لتنظيم  ال�سيارات  ا�ستئجار 
عملية االإح�ساء الوطني، واأكد 
اأن التغيري يجب اأن يكون نابعا 
للق�ساء  �سخ�سية  قناعة  عن 
القدمية،  املمار�سات  على 
جديدة  جمهورية  وبناء 

ت�ستجيب لتطلعات ال�سعب.

الوزراء  جمل�س  در�س  ثم 
امل�رضوع  على  و�سادق 
املتعلق  للقانون  التمهيدي 
وخطاب  التمييز  من  بالوقاية 
الذي  ومكافحتهما،  الكراهية 
حافظ  العدل  وزير  قدمه 
امل�رضوع  وين�س  االأختام 
اإعداد  على  خا�سة  ب�سفة 
للوقاية  وطنية  اإ�سرتاتيجية 
وخطاب  التمييز  جرائم  من 
املجتمع  باإ�رضاك  الكراهية 
يف  اخلا�س  القطاع  و  املدين 
وكذلك  وتنفيذها،  حت�سريها 
و�سع برامج تعليمية للتح�سي�س 
حقوق  ثقافة  ون�رض  والتوعية 

والت�سامح  وامل�ساواة  االإن�سان 
جمال  وحدد  واحلوار، 
االأفعال  هذه  �سحايا  حماية 
جمعيات  واأعطى  االإجرامية، 
حق  الوطنية  االإن�سان  حقوق 
اجلهات  اأمام  �سكوى  اإيداع 
كطرف  والتاأ�س�س  الق�سائية، 
امل�رضوع  ت�سمن  كما  مدين، 
للوقاية  وطني  مر�سد  اإن�ساء 
من التمييز وخطاب الكراهية 
يو�سع لدى رئي�س اجلمهورية.
اإن هذا امل�رضوع الذي ينطلق 
الدولية،  من مراعاة املواثيق 
�سو�سيولوجيا  واحرتام 
اأخذ  اجلزائري،  املجتمع 

اأغلب  كون  االعتبار  بعني 
وخطاب  التمييز  جرائم 
با�ستخدام  ترتكب  الكراهية 
االإعالم  تكنولوجيات 
واالت�سال، مما ي�ستلزم حتديد 
بامل�ساعدة  املتعلقة  االأحكام 

والتعاون الدوليني.
اأكد  العر�س،  على  تعقيبه  يف 
هذا  اأن  اجلمهورية  رئي�س 
القانون هو رد على حماوالت 
اجلزائري  املجتمع  تفتيت 
ا�ستخدام  وب�سفة خا�سة عرب 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
التعبري  حرية  اأن  واأو�سح 
ال�ستم  حرية  اأبدا  تعني  ال 

وزرع  والتمييز  والقذف 
واأمر  والتفرقة.  الكراهية 
التعديالت  بع�س  باإدخال 

للحفاظ على الغاية اجلوهرية 
وهي  القانون،  اإعداد  من 
بكل  الوطنية  الوحدة  �سيانة 

احلياة  واأخلقة  مكوناتها، 
و�سونها  والعامة  ال�سيا�سية 

من االنحراف.

عقد جمل�س الوزراء اجتماعه الدوري اأم�س حتت رئا�سة عبد املجيد تبون، رئي�س 
اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني.

جمل�س الوزراء اجتماعه الدوري

امل�صادقة على قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
.      اإعادة النظر يف تنظيم املناطق ال�سناعية

املخت�سة  الوزارة  الرئي�س  دعا  كما 
اإىل التحرر من العوائق البريوقراطية 
التعامالت  يف  املنطق  وا�ستخدام 
التجديد  على  وحثها  االقت�سادية، 
املعار�س،  تنظيم  وعلى  واالبتكار، 
باإحلاق  اأمر  االإطار،  هذا  ويف 
�سيدي  ملدينة  التكنولوجية  حظرية 
عبد اهلل التابعة حاليا لوزارة الربيد 
والال�سلكية  ال�سلكية  واملوا�سالت 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  بوزارة 
واقت�ساد  والنا�سئة  واملتو�سطة 
حتفيزات  بو�سع  اأمر  كما  املعرفة. 
توفر  التي  للموؤ�س�سات  جبائية 
املالية  قانون  يف  ال�سغل  منا�سب 

التكميلي لهذه ال�سنة.
اأ�سغاله  الوزراء  جمل�س  وا�سل  ثم 
عر�س  على  وامل�سادقة  باملناق�سة 
الر�سمي  الناطق  االت�سال  لوزير 
باإ�سرتاتيجية  يتعلق  للحكومة، 

مع  احلكومية  االت�ساالت  تكييف 
البالد  يف  النا�سئ  اجلديد  الو�سع 
املبارك،  فيفري   22 حراك  بعد 
موؤ�س�ساتي  ات�سال  ذلك  عن  وينجر 
اإعالمي  ر�سد  وهياكل  تكاملي، 
الدولة  موؤ�س�سات  ومرافقة  فعال، 
لتحقيق التزامات رئي�س اجلمهورية، 
قطاعية،  ات�سال  خمططات  بو�سع 
االت�سال  خلاليا  االعتبار  واإعادة 
تفعيل  من  الهدف  اإن  املوؤ�س�ساتي. 
و�سائل  جتنيد  هو  القطاع  هذا 
بهدف  واخلا�سة  العمومية  االإعالم 
ثقة  ك�سب  اإعادة  يف  امل�ساهمة 
املواطن يف موؤ�س�سات بالده. ف�سال 
عن اإعادة هيكلة ال�سحافة العمومية 
اأدائها  لتح�سني  جذري  باإ�سالح 
وت�سيريها، وخا�سة بتعميم الرقمنة 

عرب البوابات، وال�سحافة على �سبكة 
االأنرتنيت. كما ت�سمن العر�س اإن�ساء 

من  املواطن  لتقريب  برملانية  قناة 
ثقافة  وترقية  الت�رضيعية  املوؤ�س�سة 

املواطنة واحل�س املدين.
على  الرئي�س  �سدد  تعقيبه،  ويف 
�رضورة االإ�رضاع يف ت�سوية الو�سعية 
حتى  اخلا�سة،  للقنوات  القانونية 
تتطابق مع قانون ال�سمعي الب�رضي، 
للو�سائط  بالن�سبة  االأمر  وكذلك 
التزام  على  ملحا  االإلكرتونية، 
دعا  ثم  املهنة،  باأخالقيات  اجلميع 
االإعالمية  الكفاءات  ا�ستغالل  اإىل 
للم�ساهمة  بالقطاع  مرت  التي 
االإعالمي  امل�سهد  اإثراء  يف 
كما  ال�سباب،  ال�سحفيني  وتكوين 
االت�سال  ب�ساأن  توجيهات  اأعطى 
العمومية،  وال�سحافة  املوؤ�س�ساتي 
فورا،  برملانية  قناة  باإطالق  واأمر 
قناة  اإطالق  يف  االآن  من  والتفكري 

خا�سة بال�سباب.

بعد ذلك در�س جمل�س الوزراء و�سادق 
ال�سباب  وزير  قدمه  عر�س  على 
اأ�س�س،  ثالثة  على  يرتكز  والريا�سة، 
وتنمية  ال�سباب  ترقية  يف  تتمثل 
وتطوير  والريا�سية  البدنية  الن�ساطات 
االهتمام  من  ومزيد  التحتية،  البنى 
املعزولة  واملناطق  اجلنوب  ب�سباب 
على  الق�ساء  اأجل  من  واجلبلية 
خمطط  بو�سع  واالإق�ساء  التهمي�س 
اكت�ساف  على  ي�ساعد  وطني  خما�سي 
املواهب الريا�سية يف �سفوف ماليني 

التالميذ واجلامعيني.
الربامج  اإمتام  على  العر�س  ركز  كما 
وت�سليمها،  االجناز  قيد  املختلفة 
�ست�ستقبل  التي  املالعب  خا�سة  و 
البحر  العاب  مثل  الدولية  املناف�سات 
 2021 عام  بوهران  املتو�سط  االأبي�س 
يف  للمحليني  اأفريقيا  اأمم  وبطولة 
2022، واإعداد خطة حلماية املن�ساآت 
احلالية املقدرة ب�ست من�ساآت ريا�سية 

و 2500 من�ساأة خا�سة بال�سباب.
ذكر  العر�س،  هذا  على  تعقيبه  ولدى 
دور  ت�سيري  باإ�سناد  بالتعجيل  الرئي�س 
وغري  منتخبة  �سبانية  للجان  ال�سباب 
تيار �سيا�سي،  اأو  اأي تنظيم  مهيكلة يف 
املالعب  باإجناز  التعجيل  وكذلك 

اإ�سكالية  وحل  املربجمة،  الريا�سية 
واجلامعية  املدر�سية  الريا�سة  تنظيم 
وجه  كما  اجلاري،  الثالثي  نهاية  قبل 
بو�سع مقايي�س حمددة لت�سجيع االأندية 
من  وطلب  بينها،  للتناف�س  املحرتفة 

كاتب الدولة املكلف بريا�سة 
اجلدي  التح�سري  يف  االإ�رضاع  النخبة 

الألعاب البحر االأبي�س املتو�سط.
اإىل  والريا�سة  ال�سباب  وزير  وجه  ثم 
ال�سباب،  بقطاع  االهتمام  من  مزيد 
دولية  مبادالت  تنظيم  اإىل  داعيا 
بت�سكيل  ووجه  ال�سبانية،  الوفود  بني 
اأقرب  يف  لل�سباب  االأعلى  املجل�س 
وقت وبعد ذلك �سادق جمل�س الوزراء 
على تعيينات فردية يف بع�س موؤ�س�سات 
الدولة. وقبل رفع اجلل�سة، تقدم ال�سيد 
لل�سعب  اخلال�سة  بتهانيه  الرئي�س 
ال�سغيلة  الفئة  وخا�سة  اجلزائري 
لتاأ�سي�س  املزدوجة  الذكرى  مبنا�سبة 
يوم  اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد 
املحروقات  وتاأميم   ،1956 فيفري   24
العمال  وحث   ،1971 فيفري   24 يوم 
على ا�ستلهام العرب من هذين احلدثني 
اقتداء  التحدي  رفع  يف  التاريخيني، 
الذين  العمال  من  ال�سالح  بال�سلف 
هبوا بن�رض الوعي التحرري يف اأو�ساط 

حتقيق  ل�سالح  وح�سدهم  العمال  
يف  املتمثل  النبيل  الوطني  الهدف 
وحتقيق  الوطنية  ال�سيادة  ا�سرتجاع 
الدولة  بناء  يف  وال�رضوع  اال�ستقالل 

الوطنية امل�ستقلة.
الطاقة  قطاع  عمال  الرئي�س  هناأ  كما 
املحروقات،  تاأميم  ذكرى  مبنا�سبة 
املهند�سني  من  ثلة  جنحت  حني 
االأجنبية  ال�رضكات  والفنيني يف حتدي 
يف فرباير 1971 بتويل الت�سيري املبا�رض 
والتحكم يف اإنتاج وت�سدير املحروقات 
عزز  مما  التاأميم،  قرار  �سدور  بعد 
من  وحرره  االقت�سادي  اال�ستقالل 
االأجنبية  ال�رضكات  و�سيطرة  احتكار 

على الرثوات الوطنية.
ليوجه  املنا�سبة  الرئي�س  وا�ستغل 
الدعوة جلميع املواطنني واملواطنات 
العمل  ف�سائل  يقد�سوا  لكي 
الذي  االأكرب  اجلهاد  يف  واالأخالق 
اجلديدة،  اجلمهورية  لبناء  نخو�سه 
ويفجروا  �سواعدهم،  على  في�سمروا 
حتقيق  اأجل  من  ومواهبهم  طاقاتهم 
جمال  يف  املطلوبة  النوعية  القفزة 
يف  واالإ�رضاع  الوطني  االإنتاج  تنويع 
لعائدات  التبعية  من  البالد  تخلي�س 

املحروقات«.

كذلك ا�ستمع جمل�س الوزراء و�سادق 
الثقافة  وزيرة  قدمته  عر�س  على 
حول تطوير قطاع الثقافة وال�سناعة 
العر�س  وت�سمن  ال�سينماتوغرافية، 
ت�سخي�سا دقيقا لواقع القطاع، واقرتاح 
ا�سرتاتيجية لتطويره يف الفرتة 2020 
العديد من  بالتعاون مع  تتم   2024  –
وتقوم  االأخرى،  الوزارية  القطاعات 
على  الرتبية  وهي  ركائز،  ثالث  على 
باالهتمام  والفكر  بالفن  اال�ستمتاع 
جائزة  وتاأ�سي�س  الطفل،  مب�رضح 
�سنويا يف  بها  للم�رضح يحتفى  وطنية 
اليوم العاملي للطفولة، واإعادة هيكلة 
امل�سارح  واإطالق  اجلهوية،  امل�سارح 
عن  ف�سال  البلديات،  يف  ال�سغرية 

اإعادة تاأهيل املكونني وامل�رضفني.
باإطالق  خا�سة  الثانية  والركيزة 
ديناميكية  بخلق  �سينمائية  �سناعة 
روائية  اأفالم  بث  خالل  من  متهيدية 
عرب  الوزارة،  يف  متوفرة  طويلة، 

املركز  واإن�ساء  ال�سينما  قاعات 
ورفع  الوطني،  ال�سينماتوغرايف 
يف  فيلما   20 اإىل  ال�سينمائي  االإنتاج 
لو�سعية  النهائية  والت�سوية  ال�سنة، 
حتت  الواقعة  ال�سينمائية  القاعات 
اأغلبها  املحلية  اجلماعات  و�ساية 

خارج اخلدمة.
هذا  يف  االإقالع  حتقيق  اأجل  ومن 
املخت�سة  الوزيرة  اقرتحت  املجال 
اإعفاءات جبائية و�سبه جبائية، ل�سالح 

امل�ستغلني يف القطاع.
تثمني  الثالثة  الركيزة  وتخ�س 
خلق  على  والعمل  االأثرية  املواقع 
جت�سيد  ثقافيةوي�ستدعي  �سياحة 
االإطار  مراجعة  اال�سرتاتيجية  هذه 
والهيكلي  واالإداري  الت�رضيعي 

واخلدماتي لالإنتاج الثقايف.
ولدى تدخله، طالب الرئي�س بالرتكيز 
على امللفات امل�ستعجلة لهذه ال�سنة 
ت�سجيع  على  احلر�س  من  انطالقا 

العاملية  الثقافة  على  االنفتاح 
وتن�سيط احلركة امل�رضحية �سواء يف 
املدار�س حلماية �سخ�سية الطفل، اأو 
بدعوة املغرتبني اإىل تكوين جمعيات 
اجلزائر  يف  عرو�سا  تقدم  م�رضحية 

لربطهم اأكرث بوطنهم.
ثم اأكد رئي�س اجلمهورية باأن الغاية من 
هي  ال�سينماتوغرافية  ال�سناعة  بعث 
ا�ستوديوهات  يف  اال�ستثمار  ت�سجيع 
التحفيزات  كل  بتقدمي  االإنتاج 
بنكية  وقرو�س  عقار  من  للمهنيني 
االإنتاج حتى يكون و�سيلة  لتنويع هذا 
ال�سعور  وزرع  الوطنية  الروح  لتعزيز 

يف 
وتاريخها  باجلزائر  بالفخر  النفو�س 
بكل مراحله، ودعا من جهة اأخرى اإىل 
يحقق  مبا  التجارية  ال�سينما  توجيه 
للجزائر  العاملي  الثقايف  االإ�سعاع 
كاأف�سل و�سيلة ملواجهة الغزو الثقايف 

االأجنبي. 

ثالثة ركائز للقطاع الثقايف
الإعادة  خطة  العر�س  ت�سمن  كما 
النظر يف تنظيم املناطق ال�سناعية، 
م�سغرة  �سناعية  مناطق  باإن�ساء 
ال�سغرية  باملوؤ�س�سات  خا�سة 
ا�ستغالل  من  ومتكينها  والنا�سئة، 
وغري  للدولة  التابعة  امل�سانع 
امل�ستعملة، ومن امل�ساركة يف تهيئة 
مثل  وت�سيريها  ال�سناعية  املناطق 
ت�سيري الكهرباء واملاء والتلوث، اإىل 
جانب فتح �سباك ل�سناديق متويلها، 
خمتلف  بني  اأن�سطة  واإطالق 
اقت�ساد  بناء  لتحفيز  القطاعات 
املعرفة، و اإن�ساء حا�سنات عمومية 
املناطق  م�ستوى  على  خا�سة  اأو 
ال�سناعية، واأخريا تويل املوؤ�س�سات 
ال�سغرية والنا�سئة الت�سيري التدريجي 

اأنظمة  عرب  ال�سناعية  للمناطق 
معلوماتية.

يف تعقيبه على العر�س، األح الرئي�س 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وزارة  على 
واقت�ساد  النا�سئة  واملوؤ�س�سات 
املعرفة، من اأجل االنطالق فورا يف 
جت�سيد م�ساريعها، وفر�س وجودها 
والتوفيق بني ما ميكن  يف امليدان، 

فعله وما ينبغي فعله.
الوزارة  الرئي�س  اأر�سد  كذلك 
الدول  جتارب  من  لال�ستفادة 
عدد  اأكرب  اإن�ساء  ق�سد  الناجحة 
النا�سئة،  املوؤ�س�سات  من  ممكن 
ال�سناعية  املناطق  من  واال�ستفادة 
مناطق  وت�سجيع  امل�ستغلة،  غري 
لواقع  االأقرب  باعتبارها  الن�ساطات 

�سدد  اأخرى،  جهة  من  البلديات 
الرئي�س على �رضورة تطهري  ال�سيد 
العقار ال�سناعي القائم قبل التفكري 
جديدة.  �سناعية  مناطق  اإن�ساء  يف 
الت�سنيع  هو  قال،  كما  املهم،  الأن 

الذي 
ال�سغل،  ومنا�سب  الرثوة  يخلق 
العقار  منح  عن  االبتعاد  اإىل  ودعا 
لتكرار  جتنبا  للمغامرين  ال�سناعي 
للرثوة  وحماية  املا�سي  اأخطاء 
اأن  الرئي�س  واأكد  الوطنية،  العقارية 
اإال يف  اخلارج ممنوعة  مع  املناولة 
حالة جلب عتاد متطور غري متوفر 
اإطالق  هو  الهدف  الأن  البالد،  يف 
خالل  من  جزائرية  تكنولوجيا 

ال�سباب اجلزائري.

اإعادة النظر يف تنظيم املناطق ال�صناعية

اهتمام ب�صباب اجلنوب واملناطق املعزولة

التحرر من العوائق البريوقراطية

اإىل  الوزراء  جمل�س  ا�ستمع  بعدها 
الذي  واملناجم  ال�سناعة  وزير 
ا�ستعر�س الو�سعية احلالية للمناطق 
من  الن�ساطات،  ومناطق  ال�سناعية 
حيث الكم، وتعدد الهيئات املكلفة 

وجود  و  ال�سناعي،  العقار  بت�سيري 
واقرتح  متناق�س،  قانوين  نظام 
ملعاجلة  اإجراءات  عدة  تطبيق 
هيئة  اإن�ساء  منها  االختالالت، 
ال�سناعي،  بالعقار  مكلفة  وطنية 

امل�ستغلة،  غري  االأوعية  وا�ستعادة 
الإعادة  ا�ستعجايل  برنامج  وو�سع 
خمتلفة،  مقاربة  باعتماد  التاأهيل، 
للعقار  جديدة  ف�ساءات  وتهيئة 

ال�سناعي.

وجود نظام قانوين متناق�ص
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بقلم / اأ. خل�سر. بن يو�سف

منذ متى وكيف اكت�سفت 
وهج الكتابة لديك ؟

زرع بداخلي حب الكتابة منذ �صغري ، 
ورفع قلمي للكتابة منذ  ثالث �صنوات 
العامل  اإىل  االن�صمام  قررت  حتى 

الكتابة.

هل ممكن تو�سيح ما ُتوؤمنني 
به من افكار وقيم ب�سكل عام 

اأثناء ممار�سة الفعل البداعي؟

اأن  اإال  عليك  فما  �صيء  ر�صم  عند 
ت�صعه بني جدران خميلتك ، فهكذا اأنا 
ال�صخ�صية  بدور  اأتقم�ص  الكتابة  عند 

املوجودة يف الرواية.

ثينا عن ُموؤَلّفك يف  حِدّ
واية " مراآة الظالم والظلم  الِرّ

للن�سر  املثقف  دار  عن  " ال�سادر 
والتوزيع؟

الظالم  "مراآة  روايتي  يف  تناولت 
املثقف  دار  عن  ال�صادرة  والظلم"" 
متتالية  لفتاة  ظروف  والتوزيع  للن�رش 
لكن  منا  فرد  اأي  يعي�صها  اأن  ممكن   ،
وماهي  امل�صاكل؟  تواجه  كانت  كيف 

الو�صيلة التي كانت تخفف االأمل قلبها 
هذا  حياتها!؟  اأثرت يف  الظروف  هل 
�صيء  واأف�صل   ، رواية  يف  موجود  كله 
عرب  وتاأخذ  تكت�صب  قراءتها  بعد 

كثرية.

الر�سالة التي تودين اي�سالها 
من خالل روايتك، ومن اأين 

ن�سجت �سخو�ص روايتك، الواقع 
اأم اخليال؟

من خالل رواية "مراآة الظالم والظلم 
" اأردت  اإي�صال ر�صالة بال�صرب يف كل 
والرجوع   ، تواجهك  التي  املواقف 
، والوفاء ، وعلى االآباء حمبة  اإىل اهلل 

االأبناء .
 " رواية  يف  �رشدتها  التي  الظروف 
من  ماأخوذة   " والظلم  الظالم  مراآة 

الوقع املعا�ص .

ما هي التقنية التي اتبعتها 
يف روايتك وهل تقيدت 

مبنهجية معينة ؟

كان اجتهاد �صخ�صي مني وكنت اأعتمد 
كتاباتي  يف  اخلا�ص  اأ�صلوبي  على 
اأفكار  ذاكرتي  يف  تتبلور  كانت  بحيث 
مت�صتتة و مبعرثة فكنت اأقوم بجمعها 
من اخليال اإىل الورقة الأج�صدها بر�صم 

منهجية تليق لها .

ما هي اأهم التحديات التي 
تواجه الرواية اجلزائرية 

اليوم ؟

يف  الكتابة  تواجه  التي  التحديات 
يومنا هذا هي العراقيل عند التاأليف 

واالإ�صدار وبعدهما تاأتي االنتقادات.

فيم تتمثل مهمة الرواية 
اليوم ؟ 

اأفكار  مل�صاعدة  كر�صالة  الرواية 
يواجهون  وكيف  وتوعيتهم  النا�ص 

العامل ب�صكل عام.
 

نعود اإىل اإلقاء ال�سوء على 
مرحلة ما قبل الكتابة، كيف 

كانت الن�ساأة واأهم الركائز 
التي قام عليها وعيك املعريف 

والإبداعي؟

مل  ولكن  بداخلي  موهبة  اأملك  كنت 
اأكن اأعرفها ، �صيئا ف�صيئا بداأت بكتابة 
عامل   فدخلت  اكت�صفتها  هنا  ال�صعر 
القراءة و الكتب وبعدها جمال الكتابة 

، وها اأنا اليوم احلمد اهلل كاتبة.
 

ما حجم انعكا�ص الو�سع 

الجتماعي والو�سع الثقايف 
الذي ع�سته اأي�سا على كتابتك 

الإبداعية؟

وقائع  كلماتي  وتتمثل  كتابي  ي�رشد 
املعا�ص  جمتمعنا  يف  �صادفتهم 

فاأكرثية النا�ص متر بهم.

كيف ترين امل�سهد الروائي 
اجلزائري عامة وعلى جانب 

اإبداع املراأة خا�سة؟ 

يتعر�ص  اجلزائري  الروائي  امل�صهد 
بني  الروايات  يف  نقدية  ملمار�صة 
من  االأ�صخا�ص  على  كحكم  الذاتية 
وانتقادات  االجتماعي  اجلانب 
يف  ونحن  امل�صمون  على  مو�صوعية 
روائيا  ن�صاطا  نالحظ  االأخرية  االآونة 
بقوة  يظهر  بداأ  الن�صائي  فاجلانب 
زيادة  يف  كتاباتهن  �صاهمت  حيث 
وظهرت  والتاأليف  املناف�صة  حدة 
تطورات ملحوظة فالرواية اجلزائرية 

بف�صلهن.

هل تطمحني لتحقيق اأ�سلوب 
جديد؟ 

نعم اأطمح لتحقيق اأ�صاليب اأخرى.

الروائية  ال�صخ�صية  تخلق  اأين  من 
عندك؟

تخلق ال�صخ�صية الروائية بداخلي بني 
جدراين.

م�ساريعك امل�ستقبلية 
وطموحاتك؟

هناك م�صاريع تتمثل يف كتابات اأخرى 
اإىل  للو�صول  اأطمح  وغريها،  ولقاءات 

يف  والتقدم  الكبار  الكتاب  بني  مكان 
جمال درا�صتي ودخول لعامل الطب.

كلمة للقراء واجلريدة نختم 
بها احلوار...

اأن�صى  ال  ولل�صحفي  للجريدة  �صكرا 
الكتابة  اإىل عامل  ينتمون  الذي  القراء 
وهم عائلة منا �صكرا على دعمكم لنا 
لنا  وتقويتكم  ت�صجيعكم  وعلى  ككتاب 

الإكمال ما ر�صمنا.

الكاتبة عبدي هيام جلريدة "الو�سط " 

رواية " مراآة الظالم والظلم "ماأخوذة من الواقع املعي�ش 
عبدي هيام 17�سنة مقيمة يف اجلزائر بال�سبط يف الكاليتو�ص تدر�ص بالثانوي جذع م�سرتك علوم.

متابعات نقدية

اخل�صائ�ش الفنية يف "كالعنقاء اأنه�ش من رماد" للقا�صة ربيعة العربي
على �صبيل التقدمي: مل تعد الق�صة 
نرثيا  جن�صا  باعتبارها  الق�صرية، 
ومقوماته،  خ�صائ�صه  له  حديثا 
بل  وو�صطاَء،  مروجني  اإىل  حتتاج 
فر�صت نف�صها. فهي التقاط للحظة 
يف  االإن�صاين  الوجود  حلظات  من 
طريق  عن  حمددين،  ومكان  زمان 

التكثيف والت�صمني.
اأننا  اإىل  ن�صري  ال�صياق،  هذا  ويف 
النظري  اجلانب  تاليف  �صنحاول 
كوننا  عن  ف�صال  القراءة،  هذه  يف 
خال�صا،  نقديا  منهجا  نتبنى  لن 
واإمنا �صن�صعى اإىل ر�صد اخل�صائ�ص 
الق�ص�صية  املجموعة  يف  الفنية 
من  اأنه�ص  "كالعنقاء  ب  املعنونة 
العربي،  ربيعة  للقا�صة  رماد"، 
وال�صادرة �صنة 2016، واملكونة من 
ثالثني ق�صة ترتاوح بني حجم �صغري 
ة  وكبري، وردت يف مائة وثالث ع�رشرْ

�صفحًة من القطع املتو�صط.

قراءة يف العنوان

العنوان  عتبة  عند  �صنقف  وهكذا، 
وي�صكل  للق�ص�ص،  تعري�صا  باعتباره 
القارئ  ت�صاعد  كربى  داللية  بنية 
فكلمة  الق�ص�ص.  دالالت  فهم  على 
"العنقاء" املت�صمنة يف بنية العنوان، 
قمينٌة ب�رشح ما تبقى منه؛ والعنقاء 
يُبعُث  ثم  يحرتق  اأ�صطوري  طائر 
اال�صتمرارية  دليال على  رماده،  من 
وكذا  احلياة،  يف  والتجدد  والبعث 
االإ�رشار والعزمية على تكرار الفعل 

نف�صه.
يف  العنقاء  طائر  فح�صور 
حلال  ت�صويرا  ميثل  املجموعة، 
الأنها  الوجود؛  يف  االإن�صانية  الذات 

املعاناة،  و�صط  وتتمزق  حترتق 
اأنها  اإال  وركاما،  رمادا،  فت�صريا 
الركام،  هذا  و�صط  وتنبثق  تتجلى 
اللغة.  حروف  يف  يتمظهر  والذي 
يف  االإن�صان  �صظايا  تُلملم  فالكتابة 
بني  جدلية  ويف  متجددة،  حكايات 
حت�رش  ثم  ومن  واملوت،  احلياة 
اإن�صانية  حلياة  باعثا  باعتبارها 
على  واإقباال  اإ�رشارا  اأكرث  جديدة 
التحدي اإىل ما ال نهاية، يف احرتاق 
جديد، تعقبه والدة جديدة، فحكاية 

متجددة.

تيمات املجموعة

جملة  على  املجموعة  حتتوي 
االإن�صان  حياة  بها  تزخر  تيمات 
من  املعي�ص،  واقعه  مع  وجدليته 
الت�رشد،  الفقر،  البطالة،  قبيل: 
احلنني،  املوت،  املعاناة،  الت�صول، 
احلب،  الوطن،  االأم،  الطفولة، 
وكلها  الرحيل...  اخليانة،  املر�ص، 
االإن�صانية  الذات  جوانب  لنا  ت�صور 
االأزمات  بفعل  اإما  املمزقة، 
)الفقر،  واالقت�صادية  االجتماعية 
واإما  الت�صول...(،  الت�رشد،  البطالة، 
االأحالم،  )الطفولة،  احلنني  بفعل 
م�صاكل  اأو  االأب...(  االأم،  ال�صباب، 
اجتماعية اأ�رشية )اخليانة الزوجية، 
املوت  بح�صور  اأو  الرحيل...(، 
للوجود  نهائيا  زمنا  باعتباره 

االإن�صاين، وحتميًة حت�صم املوقف.

ال�سخو�ص

نوعان:  املجموعة  يف  ال�صخ�صية 
يف  كبري  دوٌر  له  لي�ص  االأول  النوع 

واإمنا  الق�ص�ص،  اأحداث  حتريك 
ملنطق  ا�صتجابة  ح�صوره  يكون 
الثاين،  النوع  اأن  حني  يف  ال�رشد، 
واملكان  تتالءم  �صخ�صياٍت  ي�صم 
الذي جرت فيه االأحداث؛ فالقرية 
قبيل:  من  اأ�صماء  ت�صتدعي  مثال، 
عبد  الرحمان،  عبد  الكرمي،  عبد 
طامو...  لال  بو�صعيب،  القادر، 
يف  الكاتبة  دقة  عن  لنا  يك�صف  ما 
ا�صطفاء �صخو�صها، وذلك ا�صتجابة 
اللذين  والزمان  املكان  خل�صو�صية 
كما  الق�صة،  اأحداث  فيهما  جرترْ 
اأن لهذه االأ�صماء دالالٍت كبريًة لدى 
بعد  ذات  والبوادي،  القرى  اأنا�ص 

رمزي، وديني، وثقايف.

:)focalisation( التبئري

هنالك  اأن  جند  ال�صدد،  هذا  يف 
يف  الداخلي  للتبئري  بارزا  ح�صورا 
ال�صارد  ال�صاردة/  الأن  الق�ص�ص؛ 
ترى االأحداث وت�رشدها من زاويتها 
ال�صاردة  تكون  ثم،  ومن  اخلا�صة، 
ملمًة بحاالت وحتوالت الفواعل يف 
املبئر  فال�صاردة هي  الق�صة.  �رشد 
وبهذا  راآها،  كما  لالأحداث  الناقل 
وهو  ثابت،  داخلي  تبئري  بني  منيز 
وتبئري  املجموعة،  يف  املهيمن 
اإحدى  تنوب  حيث  متغري  داخلي 
ال�صاردة؛  عن  الق�صة  �صخ�صيات 
عن  نابت  التي  "عمر"  ك�صخ�صية 
ال�صاردة يف تبئري �صخ�صية "اأحمد" 
ق�صة  يف  اأحداث  من  رافقها  وما 

"بداأ اخلطو".

م�سار الأحداث

الطبيعي،  النظام  وفق  يتم م�صارها 
عليهما  املتعارف  ال�رشد،  ومنطق 
�رشديا  الق�صرية  الق�صة  بناء  يف 
وخطابيا، وهو نظام العلة واملعلول، 
اللذين يتبادالن  اأو ال�صبب والنتيجة 

املواقع حتى نهاية الق�صة.

الزمن يف املجموعة

كبريا  حتديا  الزمان  حتديد  ميثل 
واإخفاًء  ت�صمينا  ثمة  الأن  للقارئ؛ 
االأحداث  منطق  بني  العن�رش  لهذا 
و�صياقاتها، ف�صال عن �صعوبة و�صع 
االإ�صبع على زمن الق�صة، اأي الزمن 
الدياكروين، كما وقعت يف املا�صي، 
وزمن ال�رشد اأو اخلطاب، اأي الزمن 

ال�صنكروين، وجنمل القول يف:
يخ�صع  املجموعة  يف  الزمن  اإن 
احلدث  بناء  و�صريورة  ل�صريورة 
االأزمنة  جدلية  وهنا  الق�صة،  يف 
وتنوعها يف املجموعة؛ فهناك زمن 
الليل،  امل�صاء،  )ال�صباح،  فيزيائي 
احل�صاد،  مو�صم  الفجر،  النهار، 
من  ي�صتنتج  املا�صي...(  ال�صيف، 
االأخري  هذا  الأن  ال�رشد؛  منطق 
التذكر  حدث  خالل  من  يبداأ  قد 
معاينة  اإىل  يقفز  اأو  )املا�صي(، 
يلجاأ  اأو  )احلا�رش(،  الواقع وحتليله 
)امل�صتقبل(،  والتنبوؤ  التكهن  اإىل 
على  ين�صحب  نف�صه  وال�صيء 
الن�صاأة،  )الوالدة،  الوجودي  الزمن 
)االنتظار،  والنف�صي  املوت...(، 
ال�صوق،  احلرية،  التيه،  اخلوف، 
الوجع...(،  االأمل،  احلزن،  احلنني، 
بالذات،  )الت�صحية  والتاريخي 
نقول  ثم  ومن  الن�رش...(،  الثورة، 
يدخل  املجموعة،  يف  الزمن،  اإن 

ويف  للق�ص�ص،  الفني  البناء  يف 
التواري  بني  معها  م�صتمرة  جدلية 

والظهور.

الف�ساء

االأمكنة  ت�صم املجموعُة جملًة من 
التي تتعدد بتعدد الق�ص�ص، واأفعال 
ال�صخ�صيات، ما يجعل هذه االأمكنة 
ت�صكل ف�صاءين خمتلفني متجادلني؛ 
واأبعاَدهُ  قيَمُه  منهما  لكل  الأن 
فهو  االأول  الف�صاء  اأما  ودالالِتِه. 
الوادي،  اجلبل،  ي�صم:  القرية حيث 
ما  ال�رشداب...  الزريبة،  احلقول، 
)التعاون،  قيميٍة  اأبعاٍد  على  يطلعنا 
الطفولة،  التهمي�ص،  القناعة، 
الف�صاء  واأما  احلنني...(،  ال�صبا، 
يحتوي:  اإذ  املدينة،  فهو  الثاين 
االأزقة،  ال�صوارع،  املدر�صة، 
لنا:  وينقل  احلديقة...  االأحياء، 
الهوة بني الفقراء واالأغنياء، البخل، 
املادي  هيمنة  القيم،  تقهقر  التيه، 
على االإن�صاين...، وبهذا يكون هذان 
بقيم  حمملني  الف�صاء  من  النوعان 
قيم  بني  لل�رشاع  وناقلني  وروؤى، 
يف  وموؤثرين  املدينة،  وقيم  القرية 

ال�صخو�ص نف�صيا، ومتاأثرين بهم.

احلوار

مظاهر  املجموعة  يف  يربز 
بني  واالجتماعي  النف�صي  ال�رشاع 
"حلم  ق�صة  يف  كما  ال�صخ�صيات، 
ت�رشيد  للكاتبة  اأتاح  ما  ي�صتباح" 
ل�صان  على  وت�صوراتها  اأفكارها 

ال�صخ�صيات.

الو�سف

ال�صخ�صية  اأغوار  ل�صرب  توظيفه  مت 
وهذا  واالجتماعية،  النف�صية 
عن  تعرف  الكاتبة  اأن  على  يدل 
تقدمي  ثم  ومن  الكثري،  �صخ�صياتها 
يف  معرفة،  وت�صم  متكاملة،  �صورة 
عن�رش  على  وموؤ�ص�ص  متدرج  �رشد 
منثل  دقيق،  و�صف  اإنه  الت�صويق؛ 
احل�رش،  ال  املثال  �صبيل  على  له، 
الهجر"  "�صيدة  هما:  بق�صتني 

و"امراأة من نار".

على �سبيل اخلتم

ميكننا القول اإن املجموعة ت�صمنت 
خمتلف مقومات ال�رشد الق�ص�صي، 
الفنُيّ  والبناءُ  ال�رشُد  حيث  من 
، وتتمة ملا ر�صدناه  والت�صّكُل الداليُلّ

اأعاله، نورد مالحظاتنا يف:

- اعتماد الكاتبة لغة �رشدية تقرتب 
من لغة ال�صعر االنزياحية، واملليئة 
تعاملها   - واالإيحاءات،  بالرموز 
منظور  من  الزمن  عن�رش  مع 
التذكر  احلديث:  ال�رشد  منطق 
اال�صتباق...  احلذف،  واال�صرتجاع، 
اأينع"  )"حريق  التنا�ص  ح�صور   -
التون�صية...(،  الثورة  ي�صتدعي: 
"�صقط   ( ال�صعر  من  واالقتبا�ص 
"بداأ   ( ال�صعبي  الغناء  القناع"( ومن 
القراءة  هذه  وتظل  اخلطو"...(. 
املجموعة  ت�صتويف  ال  قد  حماولة 
اآخرين  حقها، واإمنا قد تدفع قراًء 
اأو  ر�صده،  مت  ما  ت�صحيح  اإىل 
على  ال�صوء  ت�صليط  يف  اال�صتمرار 
الكثري من الرموز والدالالت، والتي 
وتاأويالٍت  متعددًة،  قراءاٍت  تتطلب 
منطلقًة من ذخرية معرفية ونقدية، 
ومن هنا ننوه بدقة الكاتبة، وحنكتها 

الفنية وال�رشدية الكبرية.
 حممد الوردا�سي /املغرب
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 وجه مركز الأ�شالة للدرا�شات والبحوث دعوة للأ�شاتذة والباحثني  اجلزائريني املتخ�ش�شني وطلبة الدرا�شات العليا، املهتّمني بال�شاأن الرتبوي اجلزائري 
داخل الوطن وخارجه بكل مراحلها اإىل امل�شاركة والإ�شهام يف كتابة مقالت علمية حول مو�شوع حتديات الرتبية يف اجلزائر »اآفاق 2030« ليتم ن�شر ما 

ح منها بعد التحكيم، يف اإجناز هذا امل�شروع الذي �شيتم اإ�شداِره يف هذه ال�شنة 2020 م. ويتم هذا ال�شتكتاب لتاأليف هذا الكتاب اجلماعي عرب تقدمي  يرت�َشّ
بحوث باللغة العربية والإجنليزية والفرن�شية  وهذا من اأجل التعاون على ر�شد التحديات الكربى املقبلة التي تنتظر امل�شروع الرتبوي الوطني يف اآفاق 
املديني، القريب واملتو�شط، على م�شتوى النظرية الرتبوية اأو تطبيقاتها، ومن ثم ال�شتعداد ملواجهتها عن طريق حتديدها وتناولها بالدرا�شة والتحليل 
ق�شد الإجابة عن خمتلف الت�شاوؤلت التي طرحت نف�شها باإحلاح بعد مرور ما يقارب العقدين على ال�شروع يف تطبيق الإ�شلحات الرتبوية يف اجلزائر.

حكيم مالك 

الرتبية كم�شروع لبناء 
املجتمع

هذا  مو�ضوع  اختيار  مت  ولقد   
حتديات  بـ  املو�ضوم  املوؤلف 
 2030 اآفاق   « اجلزائر  يف  الرتبية 
» عرب ت�ضليط ال�ضوء على  الرتبية 
كم�رشوع لبناء املجتمع من خالل 
فهذا  وبالتايل  الإن�ضان  اإعداد 
مراآة  الوطني  الرتبوي  امل�رشوع 
يف  املجتمع  لطموحات  عاك�ضة 
التاريخ. اأما التاريخ فهو دورة ذات 
كل  يف  املجتمع  ي�ضهد  مراحل، 
ات  مرحلة من هذه املراحل تغيرّ
ال�ضتعداد  منه  تقت�ضي  وحتولت 
وح�ضن  ا�ضتيعابها  اأجل  من  لها 
الأجيال  يجعل  مبا  ا�ضتثمارها 
ال�ضتمرار  على  قادرة  ال�ضاعدة 
ل  لهذا،  التاريخ.  يف  الإيجابي 
التاريخ  اأن  يف  اثنان  يختلف 
املعا�رش ي�ضهد حتولت جوهرية 
�ضوف تكون لها اآثارها وتداعياتها 
ل  وقد  القادمة،  الأجيال  على 
العامل  اأقطار  من  قطرا  ت�ضتثني 
الثورة  بفعل  فيه،  نعي�ش  الذي 
اأفرزت  التي  الرابعة  ال�ضناعية 
�رشاع  جوهره  جديًدا  عهًدا 
والتكنولوجية؛  العلمية  الأفكار 
املعا�رش  املجتمع  حتول  حيث 

التقليدي  ال�ضناعي  املفهوم  من 
املعرفة  على  القائم  الإنتاج  اإىل 

والأداء التكنولوجي الدقيق. 

 لبد من التكييف امل�شتمر 
للم�شروع الوطني الرتبوي 

على  القائمني  من  ويقت�ضي   
اإعداد  الوطني  الرتبوي  امل�رشوع 
املواطنني ب�ضكل عام، والكفاءات 
نهم  الوطنية ب�ضكل خا�ش مبا ميكرّ
من التفاعل الإيجابي مع التحورّلت 
واإفرازاتها  املرتقبة  ال�ضيا�ضية 
املختلفة فاجلزائر ت�ضهد خما�ضا 
خمرجاته  حول  اختلف  �ضيا�ضيا  
ده  تعقرّ بحكم  املحلرّلون  واآثاره 
بل  اته  متغيرّ وغمو�ش  جهة،  من 
وهذا   اأخرى،  جهة  من  ومعطياته 
ال�ضيا�ضي  النظام  طبيعة  ب�ضبب 
ًرا  ويف هذا  اجلزائري ن�ضاأًة وتطورّ
امل�ضتمر  التكييف  يغدو  ال�ضدد 
مطلبا  الرتبوي  الوطني  للم�رشوع 
بالأ�ضا�ش،  وطنيا  ا�ضرتاتيجيا 
التجديد  متطلبات  حتكمه 
د التي حتكم �ضائر امليادين  والتجدرّ
والجتماعية  وال�ضيا�ضية  الثقافية 

والقت�ضادية للمجتمع. 

بلورة م�شروع ح�شاري 
متكامل ي�شهم يف النقلة 

النوعية للمجتمع

للن�رش  الأ�ضالة  موؤ�ض�ضة  وت�ضعى 
لرتقية  والتدريب  والدرا�ضات 
املجهود العلمي والفكري الأ�ضيل، 
بلورة  خالل  من  واجلاد  الهادف 
ي�ضهم  متكامل  ح�ضاري  م�رشوع 
وذلك  للمجتمع  النوعية  النقلة  يف 
وتي�ضي  املنا�ضب  املناخ  بتوفي 
�ضبل البحث والإنتاج الفكري لعموم 
تي�ضي  مهامها  ومن  املثقفني. 
والتعريف  والن�رش  التاأليف  �ضبل 
باملنتوج الفكري اجلزائري الأ�ضيل 
والبحوث  بالدرا�ضات  والنهو�ش 
يف  مكانتها  لتتبواأ  والعملية  العلمية 
رفع  و  املجتمع  اهتمامات  �ضلم 
بتنمية  واملهتمني  الطلبة  م�ضتوى 

مهاراتهم العلمية واملهنية و الإ�ضهام 
النوعي يف جمال ال�ضمعي الب�رشي 
متخ�ض�ضة  برامج  اإنتاج  خالل  من 
ولها  ن�ضاطات  املوؤ�ض�ضة  ولهذه 
والتوزيع  الن�رش  كفرع  فروع  اأربعة 
الذي يهدف اإىل تي�ضي �ضبل الن�رش 
واملثقفني  تاب  الُكرّ لعموم  والتاأليف 
البحثية  الطاقات  ت�ضجيع  و 
و  والأدبية  الفنية  والإبداعات 
زيادة ن�ضبة املقروئية عند �رشائح 
عملية  اإتقان  و  املختلفة  املجتمع 
وتن�ضيدا  ت�ضفيفا  الكتاب  �ضناعة 
وطباعة ، اأما الفرع الثاين يتمثل يف 
وبالتايل   والدرا�ضات  البحوث  فرع 
والدرا�ضات متعدد  البحوث  فمركز 

دوائر  على  وي�ضتمل  التخ�ض�ضات 
بحثية منها: دائرة العلوم الرتبوية/  
دائرة  و   القت�ضادية  العلوم  دائرة 
العلوم  دائرة  و   الجتماعية  العلوم 
هذا  ن�ضاطات  اأهم  من  و  ال�رشعية 
املركز اإنتاج البحوث والدرا�ضات/ 
العلماء  وا�ضتقدام  ا�ضتكتاب 
املحكمة/  املجلة  تاب/  والُكرّ
والأيام  والندوات  امللتقيات 
التدريب  لفرع  وبالن�ضبة  الدرا�ضية. 
والتكوين فهو يقدم دورات تكوينية 
يف جمالت تنمية املوارد الب�رشية 
العليا املتخ�ض�ضة ويف  والدرا�ضات 
ال�ضمعي  الإنتاج  فرع  اأما  اللغات. 
برامج  اإنتاج  على  يعمل  الب�رشي 

وتغطية  هادفة  وترفيهية  ثقافية 
اأما  املوؤ�ض�ضة،  اأن�ضطة  خمتلف 
ف�ضاء  فهو  الأ�ضالة  منتدى  عن  
الفكري  والتوا�ضل  للحوار  رحب 
املجتمع،  �رشائح  خمتلف  مع 
والإ�ضكالت  الق�ضايا  فيه  تطرح 
يبحث  و  املجتمع  تعرت�ش  التي 
جتاوز  �ضبل  والباحثني  العلماء  مع 
تواجه  التي  والتحديات  الإ�ضكالت 
حتديد  مت  فلقد  ولالإ�ضارة  الأمة.  
اأجل  كاآخر   2020 جويلية   31
يف  للم�ضاركة  املقالت  ل�ضتالم 
هذا الكتاب اجلماعي حول مو�ضوع 
»اآفاق  اجلزائر  الرتبية يف  حتديات 

.»2030

تاأليف كتاب جماعي حول حتديات �لرتبية يف �جلز�ئر »�آفاق 2030« 
من طرف مركز الأ�شالة للدرا�شات والبحوث  

تاأليف جان لوي كرمون ترجمه الدكتور حممد �شا�شيل

كتاب “�لنظام �ل�صيا�صي لالحتاد �لأوروبي” يروي كيفية بناء �أكرب تكتل �صيا�صي و�قت�صادي
الأوروبي  البناء  من  عاما  �ضتون 
الذي حمل ت�ضميات عدة يف اإطار 
نظام جامع تدرج بني القت�ضادي 
ا�ضرتاتيجيتي  وتطبيق  وال�ضيا�ضي 
التكامل والتعاون وجنم عنه قانون 

وموؤ�ض�ضات و�ضيا�ضات م�ضرتكة.

املنظور التاريخي ملراحل 
ن�شوء منظومة الحتاد 

الأوروبي

تكامل  عملية  فهم  ميكن  ول 
عرب  اإل  الأوروبي  الحتاد 
منظورها التاريخي ومن هنا تنبع 
ال�ضيا�ضي  “النظام  كتاب  اأهمية 
جان  تاأليف  الأوروبي”  لالحتاد 
ال�ضوء  ت�ضليط  يف  كرمون  لوي 
على مراحل ن�ضوء هذه املنظومة 
بدءاً من اجلماعة الأوروبية للفحم 
ل�ضبونة  معاهدة  اإىل  والفولذ 
القانون  روما  مبعاهدات  مروراً 
وام�ضرتدام  وما�ضرتيخت  املوحد 

وني�ش.
الحتاد الأوروبي بقي  ملدة 
طويلة تكتل �شيا�شيا غري 

معروف الهوية

ويو�ضح الكتاب اأن هذه التطورات 
يف  ال�ضيا�ضي  النظام  عرفها  التي 
ولدة  اإىل  توؤد  مل  العجوز  القارة 
الأوروبية”  املتحدة  “الوليات 
املوؤ�ض�ضون”  “الآباء  توقعها  التي 
ملدة  الأوروبي  الحتاد  وبقي 
طويلة تكتال �ضيا�ضيا غي معروف 

الهوية.

اإقامة موؤ�ش�شة قادرة على 
اأن تكون فاعلة على امل�شرح 

الدويل

ترجمه  الذي  الكتاب  وي�ضعى 
الدكتور حممد �ضا�ضيال وال�ضادر 
ال�ضورية  العامة  الهيئة  عن 
وظيفته  اإىل  بالإ�ضافة  للكتاب 
الأدنى  احلد  و�ضع  اإىل  الأكادميية 
حتت  التاريخية  املعطيات  من 
مبا  اجلديدة  الأجيال  ت�رشف 
الأ�ضلي  امل�ضعى  بفهم  لها  ي�ضمح 
الذين  ملوؤ�ض�ضي الحتاد الأوروبي 
كانوا يريدون اإقامة موؤ�ض�ضة قادرة 
على اأن تكون فاعلة على امل�رشح 

الدويل.

ال�شرتاتيجيات الأوروبية 
احلا�شرة

يف  جاء  الذي  الكتاب  ويت�ضمن 
القطع املتو�ضط  270 �ضفحة من 
ال�ضرتاتيجيات  تناولت  ف�ضال   13
الأوروبية احلا�رشة وطريقة اإعداد 
وقرارات  الأوروبية  املعاهدات 
وقيم  والثاين  الأول  املوؤمترين 
واخت�ضا�ضاته  واأهدافه  الحتاد 
الأ�ضا�ضية  احلقوق  وميثاق 

وموؤ�ض�ضاته ال�ضيا�ضية.

اإدارة الحتاد الأوروبي 
وانتهاج �شيا�شة الدماج 

ل�شمان ا�شتقلل دوله

الحتاد  اإدارة  على  الكتاب  ويركز 
انطلق  التي  والأ�ض�ش  الأوروبي 
يف  دوله  ا�ضتقالل  ل�ضمان  منها 
�ضمن  الندماج  مع  �ضيا�ضاتها 
العامة  الحتاد  ا�ضرتاتيجيات 
وال�ضيا�ضات امل�ضرتكة وي�رشح �ضبل 

اىل حتقيق  و�ضول  الحتاد  متويل 
والنقدية  القت�ضادية  الوحدة 
وكيفية  اليورو  منطقة  واإعالن 
بناء ال�ضيا�ضات اخلارجية والأمنية 
والدفاعية امل�ضرتكة وبنية القانون 
الوروبي والية عمل حمكمة العدل 
والقانونية  ال�ضيا�ضية  والطبيعتني 
لالحتاد وما يواجهه من حتديات.

املوؤلف دان لوي كرمون 
والدكتور حممد �شا�شيل يف 

�شطور ....

يذكر اأن املوؤلف جان لوي كرمون 
اأ�ضتاذ فخري لعلم ال�ضيا�ضة ودر�ش 
يف معهدي الدرا�ضات ال�ضيا�ضية يف 
غرونوبل وباري�ش ويف كلية اأوروبا 
وتوىل  “بلجيكا”  بروج  مدينة  يف 
رئا�ضة فريق التاأمل يف ا�ضالحات 
املوؤ�ض�ضات الأوروبية يف مفو�ضية 

اخلطة.
�ضا�ضيال  حممد  الدكتور  اأما 

يف  دكتوراه  درجة  على  حا�ضل 
جامعة  من  ال�ضيا�ضية  العلوم 
عمل   1971 عام  فرن�ضا  غرونوبل 
يف وزارة التعليم العايل والتدري�ش 
له  الدبلوما�ضي  وال�ضلك  اجلامعي 
القانون  موؤلفات يف جمال  خم�ضة 
و37  ال�ضيا�ضية  والنظم  الد�ضتوري 
عمال مرتجما من اللغة الفرن�ضية 
ال�ضيا�ضية  العلوم  جمال  يف 

والجتماعية والقانون العام.
وكالت 



الإثنني 24    فيفري   2020  املوافـق  ل 30 جمادى الثاين  1441ه �إ�شهار18

ANEP N°:  2016004137الو�سط:2020/02/24



�إ�سالمياتالإثنني 24    فيفري   2020  املوافـق  ل 30 جمادى الثاين  1441ه 19

الم الة و�ل�سّ معلومات عن حياة �لنبّي عليه �ل�سّ
النبّي حمّمد -�صلّى اهلل عليه 
بن  اهلل  عبد  ابن  هو  و�صلّم- 
بن  ها�صم  بن  املطلب  عبد 
بن  ق�صي  بن  مناف  عبد 
بن  كعب  بن  مرة  بن  كالب 
بن  فهر  بن  غالب  بن  لوؤي 
مالك بن الن�رض بن كنانة بن 
اإليا�س  خزمية بن مدركة بن 
بن م�رض بن نزار بن معد بن 

عدنان.

ميالد النبّي ومكانه

اهلل  -�صلّى  امل�صطفى  ُوِلد 
 ، عليه و�صلّم- يف عام الفيل 
وقد نُِقل الإجماع على ذلك، 
اإّنه  فقيل:  مولده  يوم  اأّما 
�صادف يوم الثنني الثاين من 
يف  وقيل:  الأول،  ربيع  �صهر 
الثامن من ربيع الأول، وقيل: 
الأول،  ربيع  من  العا�رض  يف 
ومّلا  ع�رض.  الثاين  يف  وقيل: 
النبي -�صلّى  اأّم  اآمنة  حملت 

قالت:  به،  و�صلّم-  عليه  اهلل 
فلّما  ثقاًل،  له  وجدُت  )ما 
ظهر خرج معه نور اأ�صاء ما 
اأّما  واملغرب(،  امل�رضق  بني 
والده عبد اهلل فقد تويّف بعد 

اأن حملت به اأّمه باأ�صهر

ُمر�ضعات النبّي

النبّي  عات  مر�صِ اأوىل  من 
و�صلّم- هي  اهلل عليه  -�صلّى 
وقد  لهب،  اأبي  مولة  ثويبة 
ثّم  فقط،  اأّياماً  اأر�صعته 
غريها،  من  له  ع  ا�صُت�صِ
بني  من  مر�صعته  فكانت 
ال�صعدّية،  حليمة  وهي  �صعد 
اهلل  -�صلّى  النبّي  اأقام  وقد 
بعد  عندها  و�صلّم-  عليه 
�صنني،  اأربع  يُقارب  ما  ذلك 
وقد  �صعد،  بني  يف  ق�صاها 
حادثة  ذلك  اأثناء  له  ح�صلت 
حيث  فوؤاده؛  عن  ال�صّق 
ال�صيطان  منه حّظ  ا�صتُخِرج 

وحّظ النف�س، وعلى اإثر تلك 
احلادثة رّدته حليمة ال�صعدّية 
اإىل اأمه، فلّما بلغ �صّت �صنني 
يف  حينها  وكانوا  اأّمه،  ماتت 
املكرمة،  مكة  اإىل  طريقهم 
فماتت يف الأبواء، وبعد موت 
اأّمه، ح�صنته مولته اأّم اأمين، 
وكِفله  اأبيه،  من  ورثها  التي 
فلمذا  املطلب،  عبد  جّده 
�صنوات،  ثماين  عمره  بلغ 
اأو�صى  قد  وكان  جّده،  تويّف 
اأبي  عّمه  اإىل  وفاته  قبل  به 
واعتنى  ه  عُمّ فكِفله  طالب، 
و�صانده  عليه،  واحتاط  به 
العديد من  واآزره يف  ون�رضه 
اهلل  بعثه  اأن  بعد  املواقف، 
-�صبحانه وتعاىل- بالّر�صالة، 
ُم�رِضّفاً،  موقفاً  معه  ووقف 
مع اأّنه كان ما يزال ُم�صتمّراً 
و�رِضكه حّتى  اآبائه  دين  على 
عنه  اهلل  خّفف  وقد  مات، 
من العذاب؛ لقاء مواقفه مع 

النبّي �صلّى اهلل عليه و�صلّم.

مر�تب �لّتقوى 
 التْقوى ثالث مراتب؛ ِحْمَيُة 

القلب واجلوارح عن الآثام 
تقيم  مات، وهو اأن ت�ضْ واملَُحَرّ
على اأْمر اهلل، فهذه مْرَتبة، 

واملْرتبة الأعلى ِحْمَيُتها عن 
املَْكروهات، والأعلى منها 

احِلْمَية عن الُف�ضول وما ل 
يْعني، حتى اإَنّ النبي عليه 

ال�ضالة وال�ضالم يقول:
))اإياكم وف�ضول الَنّظر فاإنه 

يبذر يف النف�س الهوى ((
 �ضيٌء ل عالقة لك فيه، جتد 
ُل فيه ِبُعْمق حتى  نْف�َضَك تتاأَمّ

تهيه  تهيه، وبعد اأن ت�ضْ ت�ضْ
عر باحِلْرمان، هناك من  ت�ضْ
ل بالزيادة يف الب�ضاِئع  يتاأَمّ

ل  وال�ضيارات والأْجهزة ويتَخَيّ
ها عنده ومالكها، فهذا  اأَنّ

ث �ضعوراً  الف�ضول الزاِئد ُيَوِرّ
كلة،  باحلرمان وهذا ال�ضعور ُم�ضْ

والنبي عليه ال�ضالة وال�ضالم 
علمنا كلما راأْيَت �ضيئًا جمياًل 

قل:  )) اللهم ل عْي�َس اإِل 
اَر  ِلِح الأَْنـ�ضَ �ضْ َعْي�ُس الآِخَرِة َفاأَ

َوامْلَُهاِجَرَة (( ]البخاري عن اأن�س 
بن مالك 

 قال: احِلْمَيُة الأوىل ُتْعطي 
العْبد حياته ال�ضحيحة، 

و�ضالمته، واحِلْمية الثاِنَية 
ِعُده، فبني  يه، والثالثة: ُت�ضْ ُتَقِوّ

اأن ُتافظ على �ضالمتك، وبني 
يها، وبني اأن ُت�ضيف اإىل  اأن ُتَقِوّ
ِتك �ضعاَدًة؛ ثالث  �ضالمتك وُقَوّ

ِحْميات: حمية عن املعا�ضي 
والآثام، وحمية عن املْكروهات، 

وى اهلل . وحمية عما �ضِ

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
اأولً: احلر�س على ذكر اهلل -تعاىل- والجتهاد 
فيه وذكر اهلل -تعاىل- كما يكون بالل�صان؛ فاإنه 
بالقلب  يكون  واجلوارح،  بالقلب  يكون  كذلك 
باأن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-:  قال  بحقه -جل وعال-  له  والإقرار 
ويكون  نَ�ِصيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا  بََّك  َرّ }َواْذُكر 

طاعة  يف  الأع�صاء  هذه  ت�صخر  باأن  باجلوارح 
كل  عن  حتجز  وباأن  ومر�صاته،  -تعاىل-  اهلل 
ما ي�صخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من اأعظم 
اأ�صباب ال�صالمة من الغفلة ول�صيما عند غفلة 
النا�س ون�صيانهم، قال بع�س ال�صلف :»ذاكر اهلل 
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة، 

النا�س«،  لهلك  النا�س  غفلة  يف  اهلل  ذكر  ولول 
ويف الأثر »لول �صيوخ ركع، وبهائم ركع، واأطفال 
ابن  وقال  �صبا«.  العذاب  عليكم  ل�صب  ر�صع 
القيم -رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد عن 
الغافل  »اإن  وقال:  اهلل«،  عن  بعده  يكون  الذكر 

بينه وبني اهلل وح�صة ل تزول اإل بالذكر«.

من �أّجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى اأ�ضلحة املوؤمن، كان ال�ضحابة 

عندما ي�ضاألون النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم عن �ضيء كان الوحي ينزل بقوله 
ر ُقْل ِفيِهَما  ْمِر َوامْلَْي�ضِ اأَُلوَنَك َعْن اْلَ -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال -تعاىل-: }َي�ضْ

اإِْثٌم َكِبرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �ضاأن الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َضاأََلَك 
ِعَباِدي َعِنّي{؛ فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِيِنّ َقِريٌب{، فلم يجعل اهلل بينه 

وبني عباده اأي وا�ضطة، حتى اأ�ضرف اللق �ضلى اهلل عليه و�ضلم؛ ليبني مكانة 
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن الطاب يقول: 

اِع  اإين ل اأحمل هم الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء، وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج 
الدعاء ب�ضدق واإخال�س، بت�ضرع وانك�ضار، بال اإثم ول قطيعة رحم، وعلى 

العبد اأن يتخرَيّ اأوقات الإجابة كاآخر �ضاعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول املطر 
ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان والإقامة، واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده 

وال�ضالة على النبي حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم، ويكون متو�ضاأ م�ضتقبل 
القبلة رافًعا يديه م�ضمومتني بذل وانك�ضار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 

ي�ضتجيب الكرمي املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اإن الدعاء 

ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، ومثال على نفعه مما نزل ق�ضة نبي اهلل اأيوب؛ ملا 
ْنَت  ُرّ َواأَ ِنَي ال�ضُّ اأ�ضابه ما اأ�ضابه من املر�س، قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَيِنّ َم�َضّ
{، وكذلك  ٍرّ اِحِمنَي{؛ فكانت الإجابة مبا�ضرة ِمن اهلل }َفَك�َضْفَنا َما ِبِه ِمْن �ضُ اأَْرَحُم الَرّ

ملا ا�ضتاق زكريا عليه ال�ضالم للولد، قال بخ�ضوع تام هلل -تعاىل-: }رِبّ َل َتَذْريِن 
َفْرًدا َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�ضرة: }َفا�ْضَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى 

َلْحَنا َلُه َزْوَجة{. َواأَ�ضْ
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فني
املمثلة اللبنانية ريتا حرب  ت�شور اأول 

م�شاهدها يف م�شل�شل »�شرب الرمل«
اإىل  حرب  ريتا  واالإعالمية  املمثلة  توّجهت 
الق�شيم،  منطقة  اإىل  حتديداً  ال�شعودّية، 
»�رشب  ُم�شل�شل  يف  م�شاهدها  اأول  لت�شوير 
اإىل  البطولة  دور  فيه  توؤدي  حيث  الرمل« 
الرحمن.  عبد  خالد  ال�شعودّي  الفّنان  جانب 
ريتا:  قالت  الرمل«  يف«�رشب  دورها  وعن 
مرحلتني  خالل  من  العمل  هذا  يف  »�شاأكون 
لهجتي  على  ُمافظة  ُمتلفتني  زمنّيتني 

ويعك�ش  باالإيجابّية،  يّت�شم  الذي  دور«ثرّيا«  لتقدمي  ُمتحّم�شة جداً  واأنا  اللبنانّية. 
�شورة املراأة اللبنانّية القوّية، كما يُلقي ال�شوء على اأهمّية دور املراأة ووجودها 
يف حياة الرجل«. واأ�شافت ريتا: »�شعيدة بتجربتي االأوىل يف الدراما ال�شعودّية، 
الرحمن«.  عبد  خالد  النجم  الكبرية  الفنّية  القامة  اأمام  بالوقوف  جداً  وفخورة 
املزيني  للروائّي مّمد  الرمل«  »�رشب  ثالثّية  من  ماأخوذ  العمل  هذا  اأّن  يُذكر 
وُمنتج   SBC قناة  والتلفزيون  االإذاعة  هيئة  واإنتاج  الربيعان  ماجد  اإخراج  ومن 

.11 Studio ُمنّفذ

اأحمد فهمي: ل ت�شابه بني »تيمون 
وبومبا« وم�شل�شل ديزين

ت�شابه  وجود  فهمي  اأحمد  الفنان  نفى 
»تيمون  اجلديد  م�شل�شله  اأحداث  بني 
العاملي  التحريك  وم�شل�شل  وبومبا« 
وقال  »ديزين«.  �رشكة  اأنتجته  الذي 
م�شتمد  امل�شل�شل  »ا�شم  اإن  فهمي، 
دور  اأوؤدي  الذي  البطلني،  اأ�شماء  من 
ح�شني  اأكرم  يوؤدي  فيما  اإحداهما 
ال�شخ�شية االأخرى، حيث اأبدى �شعادته 
بالتعاون مع االأخري، الأنهما ثنائي متفاهم داخل موقع الت�شوير«، بح�شب قوله. 
وتابع »ال يعنيني تفوق اأكرم علّي اأو العك�ش، فما يهمني هو تقدمي م�شل�شل جيد 
حليفنا يف  النجاح  كان  ولذلك  املنظور،  نتعامل من هذا  ونحن  النا�ش،  يُ�شعد 
م�شل�شل ريح املدام، واأمتنى اأن تتكرر هذه احلالة يف تيمون وبومبا«. وي�شارك 
�شيوف  من  وعدد  لبيب  ولطفي  وويزو  فوؤاد  بيومي  وبومبا«  »تيمون  بطولة  يف 

ال�رشف جاري اختيارهم، من اإخراج اأحمد اجلندي.

« يحّل �شيًفا على م�شرح  »الّزير �شالمِ
ْهبا�س يف النقب املمِ

جمّددا   » �شاملمِ »الّزير  �شخ�شّية  تعود 
اجلديد  امل�رشحي  العمل  خالل  من 
رهط،  مدينة  يف  ْهبا�ش  املمِ مل�رشح 
م�رشح  يقوم  اأن  املفرت�ش  ومن 
املهبا�ش يف �شل�شلة، جوالت م�رشحّية 
ان  يُذكر  اجلديد.  العمل  لعر�ش 
تاأليف  من  هي  �شاملمِ  الّزير  م�رشحّية 
فريج،  األفريد  امل�رشحي  الكاتب 
امللّقب ب�شك�شبري العرب، ومن اإعداد 

ابو  ونزار  عيد،  ممد  الفّنان  واإخراج 
فريح،  اأبو  نزار  والفّنانات:  الفّنانني  من  ُكٌلّ  واأداء  مرج،  احل�شن-م�شاعد 
ف  �شهل الدب�شان، عبيدة زيد، �شهى عمر ربيع، اإ�شماعيل الق�شاعلة، عواطمِ

م�رشي-قّدورة، عبد اهلل اأبو عالن، ممد عيد ورو�شة �شليمان.
ة الّزير �شامل، ال�شخ�شية التي لن ميحوها زمن ولن يطوي  ويتناول العمل ق�شّ
الذي دار بني  لل�رشاع  التاريخّية  الوقائع  ت�شتند اىل  والتي  تاريخ،  �شفحتها 
قبيلتي بكر وتغلب، وحول مقتل ُكليب بن ربيعة احلادث الذي اأّجج التناحر 
بالثاأر  االأخذ  اىل  �شامل  بالّزير  دفعت  التي  احلرب  تلك  العمومة،  اأبناء  بني 
واالنتقام . وتنقل امل�رشحية اأحداث هذه امللحمة التاريخّية والتي حتّولت 
اأن  باأدوات فنّية ملدة 90 دقيقة. من اجلدير ذكره  اأ�شطورة،  فيما بعد اىل 
ْهبا�ش انطلق من مدينة رهط لكّنه يتفّرع ليلعب دورا يف متلف  م�رشح املمِ
قرى النقب. ينّظم امل�رشح دورات لتعليم التمثيل يف جتّمعات عديدة ومنها 
والتمثيل  الفّن  امتهان  فر�شة  للم�شاركني  ويوّفر  عراد،  وتل  واللقّية  حورة 
والت�شبيك مع م�شارح قطرية يف متلف اأنحاء البالد، كما ويحفز على بناء 
النقب  يف  غنّية  ثقافية  حياة  وتعزيز  بناء  بهدف  النقب  بلدات  يف  م�شارح 
عامة. وت�شاعد االأعمال امل�رشحية على بناء جيل واٍع �شاحب تفكري ناقد 

عرب الفّن يف ق�شايا اجتماعية متلفة منها: العنف، التمييز وهدم البيوت.

القد�ش  فعاليات  ختام  مع  بالتزامن 
تطرح  االإ�شالمية،  للثقافة  عا�شمة 
املغنية الفل�شطينية دالل اأبو اآمنة هذا 
األبومها اجلديد )نور( والذي  االأ�شبوع 
وي�شم  خا�شا  روحانيا  طابعا  ياأخذ 
املت�شوفة.  كبار  اأ�شعار  من  اأغاين 
�شحفي  موؤمتر  يف  دالل  وقالت 
االألبوم  اإن  االثنني  يوم  اهلل  رام  يف 
ال�شعر  مع  مو�شيقية  »رحلة  اجلديد 
غنائية  مقطوعات  تت�شمن  ال�شويف 
متوا�شلة على مدى 50 دقيقة ل�شعراء 
�شوفيني مثل ابن عربي وجالل الدين 
الرومي ورابعة العدوية واحلالج وابن 

الفار�ش«.
جلالل  مقاطع  »اخرتت  واأ�شافت 
من  مرتجمة  الأنها  الرومي  الدين 
الفار�شية اإىل العربية ولي�ش لها قافية 
االأخرى  االأغاين  بني  و�شالت  لتكون 

نزوال و�شعودا«.
عام  النا�رشة  مدينة  مواليد  دالل 
االأغاين  بتقدمي  تهتم  وهي   ،1983
الطربية واإحياء الفلكلور الفل�شطيني. 
باال�شرتاك  �شتي(  )يا  اأ�ش�شت م�رشوع 
مع جمموعة من الن�شاء الفل�شطينيات 
اأغاين االأعرا�ش واحلفالت يف  الإحياء 

االأرا�شي الفل�شطينية قدميا.

وعن فكرة االألبوم قالت دالل احلا�شلة 
الدكتوراه يف علم  موؤخرا على �شهادة 
اإن الفكرة بداأت قبل ثالث  االأع�شاب 
اأغانيه  بع�ش  قدمت  واإنها  �شنوات 
املتحدة  والواليات  كندا  يف  موؤخرا 
وفرن�شا، لكنه �شيُطرح االآن يف مدينة 

القد�ش.
واأ�شافت اأن من بني اأ�شباب اختيارها 
هو  االألبوم  هذا  وم�شمون  ل�شكل 
قبوال  اليوم  يلقى  ال�شويف  الغناء  اأن 
بنف�شها  مل�شته  ما  وهو  بالعامل  كبريا 
يف  قدمتها  التي  العرو�ش  خالل  من 

الغرب.
الروحاين  التزاوج  »هذا  قائلة  وتابعت 
البحث  يف  عمقا  يتطلب  وال�شويف 
العلمي يف علم الدماغ، وعندما دخلت 
الرابط  عن  اأبحث  كنت  املجال  هذا 
نور هو  وم�رشوع  والروح،  اجل�شد  بني 
اأحلان  من  اجلديد  واالألبوم  الروح«. 
كنان اأبو عف�ش الذي اأجرى مداخلة يف 
املوؤمتر ال�شحفي عرب تطبيق �شكايب 
اإن  فيها  قال  املتحدة  الواليات  من 
رمبا  االألبوم  اأغاين  كلمات  اختيار 
التح�شري  يف  االأطول  الوقت  ا�شتغرق 
له ثم جاءت بعد ذلك مرحلة التلحني 

والتوزيع.

وعر�شت دالل اأبو اآمنة خالل املوؤمتر 
اإدوارد  ال�شحفي الذي عقد يف معهد 
ت�شجيال  للمو�شيقى  الوطني  �شعيد 
االألبوم  مقطوعات  الإحدى  م�شورا 

ت�شمن رق�شا �شوفيا.
يف  العر�ش  جمهور  »�شيكون  وقالت 

ال�شويف  العر�ش  ال�شوفية،  احل�رشة 
كان  اإذا  اإال  فيه  امل�شهد  يكتمل  ال 
اجلمهور جزءا من العر�ش، اإ�شافة اإىل 
�شي�شيل  للفنانة  فنية  للوحات  معر�ش 
كاحلي من وحي االألبوم وكذلك رق�ش 

�شويف«.

الن�شراوية دلل اأبو اآمنة تطلق األبومها ال�شويف يف القد�س

ح�شنة الب�شارية حتيي حفال فنيا 
باجلزائر العا�شمة

الديوان  طابع  عميدة  اأحيت 
الب�شارية،  ح�شنة  اجلزائري، 
باجلزائر  اأم�ش  اأول  �شهرة  
ملو�شيقى  فنيا  حفال  العا�شمة، 
تاأثريات  ادخال  مع  الديوان 
مو�شيقية لطابعي الروك و البلوز، 
م�شتعينة  الن�شوية  فرقتها  رفقة 
كان  و  حديثة.  مو�شيقية  باآالت 
هذا احلفل الفني املنظم بقاعة 
اأمام  الفتح  بريا�ش  زيدون  ابن 
جمهور جد غفري، فر�شة حل�شنة 
اأعمالها  الب�شارية، الإعادة تقدمي 
متنا�شق  جديد  طابع  يف  الفنية 
الديوان  بني  ميزج  ايقاع  ذي  و 
التقليدية  املو�شيقية  االأنواع  و 
الروك  من  تاأثريات  و  لل�شاورة 
الن�شخة  لهذه  بالن�شبة  البلوز.  و 
الن�شوية  الفرقة  كانت  اجلديدة، 
لب�شار التي ت�شتعمل االت ايقاعية 
قيتارة،  اأحيانا  و  القمربي  و 
على  بعازف  املرة  هذه  مرفوقة 
و عازف على  »البي�ش«  قيتار  األة 
األة  على  عازفني  و  االيقاع  األة 
مو�شيقى  قدموا  حيث  القيتار، 

عاملية بروح الديوان اال�شيلة.
املميزة  �شوتها  برخامة  و 
مطربات  كربيات  ت�شاهي  التي 
ح�شنة  قامت  البلوز،  مو�شيقى 

من  ب�شال�شة  تنتقل  كانت  التي 
بتاأدية  القيتار،  اإىل  القمربي 
املن�شة،  على  الناجحة  اغانيها 
عن   يحفظها  كان  جمهور  اأمام 
ينتظر  كان  الذي  و  قلب  ظهر 

حفلها الفني بفارغ  �شرب.
التي  الب�شارية،  ح�شنة  اأ�شدرت 
اجلزائر  يف  االأوىل  الفنانة  تعد 
القمربي،  على  تعزف  التي 

»اجلزائر جوهرة«  االأول  األبومها 
عرف  الذي  و   ،2002 �شنة  يف 
جناحا باهرا، قبل اأن  ت�شارك يف 
عديد امل�شاريع » ديزيرت  بلوز« 

و تكون فرقتها االأوىل.
الب�شارية  ح�شنة  بادرت  وموؤخرا 
»ملة  مب�رشوع  ع�شلة  �شعاد  مع 
تثمني  اىل  يرمي  الذي  ب�شارية«  
الن�شوي  املو�شيقي  الرتاث 

)جنوب-�رشق  ال�شاورة   ملنطقة 
توجت  جتربة  هي  و  اجلزائر(. 
وت�شجيل  ن�شوية   فرقة   بتكوين 
يف  جوالت  و   2018 �شنة  األبوم 
عديد البلدان االأوروبية من بينها 

فرن�شا و بلجيكا.
عن  الب�شارية  ح�شنة  اأعلنت  و 
املعنون  اجلديد  األبومها  اإ�شدار 

»األوان  ال�شحراء«.
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�سيارتها  عن  تك�سف  ت�سال 
 Model Y الكهربائية 

ك�سفت �رشكة ت�سال عن �سيارتها 
 Model Y الكهربائية اجلديدة
تعترب  والتي  اأجنلو�س  لو�س  يف 
اخلام�سة  الكهربائية  ال�سيارة 
الطراز  وتتبع  ال�رشكة  تاريخ  يف 
املوا�سفات  متعدد  الريا�سي 
�ست�سل  حيث  كرو�س-اأوفر 
ال�سوق خالل العام القادم 2020.

لت�سال  التنفيذي  املدير  وو�سح 

ال�سري  معدل  اأن  ما�سك  اإليون 
�سي�سل مل�سافة   Model Y يف 
البطارية  �سحنة  على  ميل   300
من  ن�سخ   4 ال�رشكة  �ستوفر  كما 
موا�سفاتها،  يف  تتباين  ال�سيارة 
ثنائي  مبحرك  املدعومة  منها 
دوالر   51000 مببلغ  �ستكون 
 60000 بـ  العايل  االأداء  ون�سخة 
يف  توفريهما  و�سيتم  دوالر 

الن�سخة  اأما   ،2020 خريف 
ذات  واالأخرى  الثمن  رخي�سة 
�ستكونان  املعيارية  املوا�سفات 
ميل   230 م�سافة  قطع  مبعدل 
و�سيبلغ ثمنهما 39000 دوالر لكن 
ال�سوق قبل  لن يتم توفريهما يف 

عام 2021.
اأما بالن�سبة للطلب امل�سبق على 
ال�رشكة  فتحت  فقد  ال�سيارة 

موقعها  عرب  للراغبني  الباب 
اأعلنت  ما  وح�سب   ، االلكرتوين 
الطلب امل�سبق  ال�رشكة �سي�سمل 
عدا  ما  ال�سيارة  ن�سخ  جميع 
�سعراً  االأقل  االأ�سا�سية  الن�سخة 
حيث  دوالر،   2500 اإيداع  مقابل 
�ستكون جميع الكماليات متوفرة 
 Model Y ن�سخ  مع  للطلب 

الثالثة عرب املوقع. 

تعرف على اأهم مميزات هيونداي 
�سوناتا اجلديدة كليًا

هيونداي  عن  الر�سمي  الك�سف  بعد 
ال�سيارات  �سانعة  اأ�سدرت  �سوناتا، 
الكورية بع�س موا�سفاتها ومميزاتها.

Bose فاخر جديد كلياً   نظام �سوت 
هيونداي  بني  تعاون  اأول  هو  هذا 
�سماعية  جتربة  لتقدمي   Bose و 
وت�ستخدم  �سوناتا،  لعمالء  ا�ستثنائية 
تقنيات  ال�سيارة  يف  ال�سوت  اأنظمة 
 Bose لـ  املتطورة  الرقمية  االإ�سارة 
لو�سع الركاب يف مركز ال�سوت بغ�س 
املق�سورة.  يف  موقعهم  عن  النظر 
وتاأتي  الذكي   بالهاتف  رقمي  مفتاح 
بفتح  ت�سمح  بتقنية  اجلديدة  �سوناتا 

رقمي  ال�سيارة مبفتاح  وت�سغيل  وغلق 
الذكي،  الهاتف  عرب  ا�ستخدامه  يتم 
على  التعرف  على  ال�سيارة  قدرة  مع 
اإعداداتها  وتغيري  الرقمي  املفتاح 
من  كثرياً  ي�سهل  ما  اأوتوماتيكياً، 
اأفراد.  عدة  بني  ال�سيارات  م�ساركة 
املن�سة  الثالث   اجليل  من�سة 
ت�سميمها  تدعم  لل�سيارة  اجلديدة 
وجتربة  وقوتها  وكفاءتها  و�سالمتها 
الر�سمية  الت�رشيحات  )ح�سب  اأدائها 
تو�سيع  هيونداي  وتنوي  لل�رشكة(، 
ا�ستخدام هذه املن�سة يف موديالتها 

القادمة.

مر�سيد�س تك�سف عن جي 
كال�س مبحرك ديزل

بالك�سف  قامت مر�سيد�س موؤخراً 
طراز  من  جديد  قيا�سية  فئة  عن 
G-Class با�سم d 350 G موديل 
مع حمرك ديزل خم�س�س لل�سوق 
االأوروبي يُعد املحرك هو اأهم ما 
مييز الفئة اجلديدة، حيث ياأتي من 
فئة 6 �سلندر ديزل تريبو �سعة 3 لرت 
بقوة 286 ح�سان وعزم دوران 600 
و3،200   1،200 بني  ما  نيوتن.مرت 
من  يقرتب  ما  وهو  لفة/دقيقة، 
مزدوج   V8 حمرك  عزم  معدل 
 G بفئة  بالبنزين  العامل  التريبو 
550، لتكون d 350 G قادرة على 
خالل  كم/�س   100 حتى  الت�سارع 
7.4 ثانية مع �رشعة ق�سوى ت�سل 

اإىل 200 كم/�س.

قد  ذاته  املحرك  اأن  يُذكر 
مع  املا�سي  العام  تد�سينه  مت 
اأن  ورغم  املحدثة،   S-Class
الكبرية   G-Class يف  وجوده 
وزن  �سحب  اإىل  للحاجة  �سيوؤدي 
اأعلى، اإال اأن مر�سيد�س تقول باأنه 
�سيوفر كفاءة ا�ستهالك وقود ت�سل 

اإىل 9.6 لرت/ 100 كم.
اأما عن باقي االأجزاء، ف�سوف جند 
متاماً،  قيا�سية   G-Class اأنها 
 9 اأوتوماتيكي  ناقل  يت�سمن  ما 
ذات  فاخرة  داخلية  مع  �رشعات، 
رقمية  وعدادات  ناعمة  اأ�سطح 
جديدة اإ�سافة خلامات ذات جودة 

اأعلى والعديد من اخليارات.

 "Camaro" سيفروليه تطلق�
اجلديدة كليا

�سيفروليه  �رشكة  ا�ستعر�ست 
�سيارات  من  اجلديد  منوذجها 
الريا�سية   "Camaro"
التعديالت  و�سملت  ال�سهرية، 
اإذ  لل�سيارة،  اخلارجي  ال�سكل 
بواجهة  اجلديد  النموذج  جاء 
هوائية  بفتحات  مزودة  اأمامية 
مميزة،   LED وم�سابيح  كبرية، 
باالإ�سافة اإىل جناح هوائي �سغري 
لزيادة  اخللفي  ال�سندوق  على 
ال�رشعات  على  املركبة  ثبات 
فقد  الداخل،  من  اأما  العالية. 
مبقاعد  ال�سيارة  قمرة  زودت 

ريا�سي  ومقود  مريحة،  جلدية 
تقنيات  للتحكم مبختلف  باأزرار 
تعمالن  و�سا�ستني  املركبة، 
منت�سف  يف  واحدة  باللم�س، 
مقابل  واأخرى  القيادة،  واجهة 

ال�سائق مبا�رشة.
مبحرك   "Camaro" وتعمل 
قادر  لرت،   2.0 ب�سعة  توربيني 
اإىل   0 من  ت�سارعها  زيادة  على 
100 كلم/�ساعة يف غ�سون 5.9 
دفع  نظام  اإىل  باالإ�سافة  ثانية، 
خلفي، وعلبة �رشعة اأوتوماتيكية 

بـ 8 �رشعات.

مذهلة! كهربائية  �سيارة  عن  "Citroen" تك�سف 
ا�ستعر�ست �رشكة "Citroen" الفرن�سية موؤخرا، �سيارة كهربائية 
ال�سيارة  هذه  وزودت  العلمي،  اخليال  اأفالم  مبركبات  �سبيهة 
مبقا�س   ،"GoodYear" نوع  من  خا�سة  ريا�سية  بعجالت 
"R30 30/255"، واأبواب بت�سميم فريد، تفتح اإىل االأمام واخللف 
لتوؤمن اأكرب قدر من الراحة و�سهولة احلركة للركاب اأثناء الدخول 

واخلروج من املركبة.
التي  اأحدث املواد  "Citroen 19_19" ف�سنعت من  اأما قمرة 
وزودت  الكربون،  واألياف  البال�ستيك  مع  املعدن  فيها  يتداخل 
كبرية  اإلكرتونية  و�سا�سات  ركاب،  الأربعة  تت�سع  مريحة  مبقاعد 
تعمل باللم�س للتحكم بتقنيات ال�سيارة واأنظمتها، باالإ�سافة اإىل 
اإلكرتوين ذكي ي�ستجيب لالأوامر ال�سوتية لل�سائق ، لريد  م�ساعد 
واأنظمة  املولتيميديا  باأنظمة  ويتحكم  الهاتفية  املكاملات  على 

ال�سوت ونظامي القيادة وحتديد املواقع.

تتح�رش �رشكة "فولك�س فاغن" الإطالق �سيارة "ID.3"، املتوقع اأن ت�سبح 
اأقوى مناف�س يف �سوق املركبات الكهربائية ال�سغرية.

وتتميز هذه املركبة بهيكل هات�سباك غاية يف االأناقة، 
مزود مب�سابيح LED، وكامريات مراقبة 

وح�سا�سات حركة من جميع اجلهات 
لتاأمني بيانات دقيقة لنظام االأمان 

ومنع احلوادث. اأما مقاب�س 
االأبواب، فاأتت مدجمة داخل 
الهيكل كما يف �سيارات رينج 

روفر وت�سال احلديثة.
اأما قمرة ال�سيارة فزودت 

بواجهة قيادة مبقود يخرج باجتاه 
ال�سائق عند احلركة فقط، من ثم 

تعمل باللم�س للتحكم بتقنيات املركبة، واأمام يعود ليختفي �سمن الواجهة، واأدجمت فيه اأزرار 
ال�سائق �سا�سة متطورة تعمل باللم�س اأي�سا. ومن املفرت�س اأن تطرح هذه املركبة بـ 3 ن�سخ، جميعها مزودة مبحرك كهربائي بعزم 170 ح�سانا، 

وبطاريات تكفيها لتقطع اأكرث من 400 كلم بال�سحنة الواحدة، اأما �سعرها ف�سيقل عن 40 األف دوالر.

الأناقة يف  غاية  كهربائية  �سيارة  فاغن" تطلق  "فولك�س 
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�سالح العاروري، نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة "حما�س"،

ق.د

مقابلة  يف  العاروري  وقال 
م�ساء  الأق�سى،  قناة  مع 
مكونات  كل  اإن  ال�سبت: 
�سيا�سية  موبقات  ال�سفقة 
الفل�سطينيون،  بها  يقبل  ول 
فر�سها  على  تعتمد  كونها 
بالقوة على �سعوب املنطقة 
من الإدارة الأمريكية و�سدد 
لي�ست  ال�سفقة  اأن  على 
هي  بل  بفل�سطني؛  خا�سة 
للمنطقة  اأمريكية  روؤية 
يف  املركزي  وجزئها  كلها، 
فل�سطني حتى يتم ت�سفيتها 
الق�سايا  يف  للمرور  متهيداً 
تاأكيد رف�ض  الأخرى وجدد 
من  حتى  لل�سفقة  احلركة 
"فهم  قائاًل:  اإعالنها،  قبل 
املوقف هو ال�سلوك العملي 
ولي�ض التعبري النظري الذي 
به  وي�رضب  اأحد  به  ياأبه  ل 

عر�ض احلائط".

ترمب �صفقة  ملواجهة  حماور   3

"موقفنا  العاروري:  وقال   
رئي�ض  عنه  وعبرّ  وا�سح، 
هنية  اإ�سماعيل  احلركة 
يف  يذهب  وهو  مبا�رضة 

ثالثة حماور، الأول املحور 
دعونا  ونحن  امليداين، 
ونعمل على اأن يتم الت�سدي 
لها بكل ال�سبل على الأر�ض 
كل  خالل  من  مبا�رضة، 
اأ�سكال املقاومة اجلماهريية 
و�سبه  الع�سكرية،  ال�سعبية 

الع�سكرية".
حركة  على  "نعول  وتابع: 
تت�سدى  ميدانية  �سعبية 
اأبعادها:  بكل  لل�سفقة 
التطبيع،  ال�ستيطان، 
الع�سكري،  الحتالل 
امل�سادرة  خمططات 
والقتالع،  والتهويد 
فهو  يق�رض،  ل  و�سعبنا 
قيادة"واملحور  اإىل  بحاجة 
هو  العاروري،  وفق  الثاين، 
اأن  ا  عاًدرّ الوطني،  التوافق 
املواجهة  مراحل  اأف�سل 
ظل  يف  كانت  الحتالل  مع 

التوافق الوطني.
اأن  العاروري  واأو�سح 
يتناول  الثالث  املحور 
وي�سمل  ال�سيا�سي،  اجلانب 
الفل�سطينية  القوى  توافق 
باحلد  وطنية  روؤية  على 
الأدنى، ثم ح�سد املنظومة 
العربية  ال�سيا�سية 
وراء  والعاملية  والإ�سالمية 

رف�ض ال�سفقة.

زيارة فتح لغزة

حركته  ترحيب  اإىل  واأ�سار 
بقدوم وفد فتح لغزة، ولكنه 
الفنية  بالرتتيبات  تذرع 
اأن  وبنيرّ  اللقاء  من  للتهرب 
مع  اللقاء  تنتظر  حركته 
و�سع  اأجل  من  فتح،  حركة 
ملواجهة  يومي  برنامج 
م�سيفاً:  ترمب،  �سفقة 
جميعاً  جنل�ض  اأن  "نريد 
ثالثيات،  اأو  ثنائيات  ولي�ض 
�رضكاء  اجلميع  يكون  واأن 
لتحمل  امل�ساواة  قدر  على 

امل�سوؤولية.
لكل  حما�ض،  جاهزية  واأكد 
كل  مع  نوع  اأي  من  لقاء 
اأجل  من  الوطنية،  القوى 
حقيقي  وطني  برنامج  بناء 
القوى  كل  مع  عليه  متفق 
ل�سفقة  يت�سدى  الوطنية 
اأن  "واثقون  القرن، م�سيفا، 
م�سرتك  وطني  برنامج  اأي 
اإف�سال  على  قادًرا  �سيكون 
العاروري،  وك�سف  ال�سفقة 
اأن م�رض وجهت دعوة لقيادة 
القاهرة،  لزيارة  احلركة 
�ستاأتي  الزيارة  اأن  مبينا 

امللفات  من  عدد  لبحث 
اأن م�رض تعد  املهمة. واأكد 
مبنزلة البيت الثاين للحركة، 
ا�ستقرار  على  م�سددا 

العالقة وحيويتها.

تهديدات الحتالل

اإىل  العاروري  نبه  كما 
ت�ستخف  ل  املقاومة  اأن 
الحتالل،  بتهديدات 
ل  التهديدات  م�سيفا: 
من  تغري  ولن  تخيفها، 
على  بنيت  التي  �سيا�ستها 
الدائم  ال�ستعداد  اأ�سا�ض 
الحتالل  اأن جتربة  واأردف 
مع املقاومة خا�رضة، لفًتا 
تقبل  ل  حما�ض  اأن  اإىل 

بالعدوان على �سعبنا.
ن�ستخف  ل  "نحن  وقال: 
الإ�رضائيلية  بالتهديدات 
تخيفنا،  ل  ولكنها  لغزة، 
يف  تغيرًيا  حتدث  ول 
للعدو  �سيا�ساتنا"وتوجه 
حركة  يف  "نحن  بقوله: 
جمال  يف  ل�سنا  حما�ض 
يف  ول  �رضباتكم  امت�سا�ض 
ال�سب ال�سرتاتيجي،  جمال 
يف  "�سرند  �سيا�سة:  يف  ول 
الزمان واملكان املنا�سبني"؛ 

بل نحن نرد ونبادر بالرد ول 
عن  بالعدوان"وك�سف  نقبل 
عربية  دوًل  اأن  معلومات 
�سفقة  �سياغة  يف  �ساركت 
القرن، وهذه الدول م�ساركة 
�سفقة  مترير  يف  بفعالية 

القرن وفر�سها.
واأ�سار اإىل اأن فر�ض التطبيع 
على الأمة العربية جزء من 
�سفقة القرن، وقال: "هناك 
من يرغب يف تطبيع العالقة 
الدول  وكل  "اإ�رضائيل"  بني 
من  اأمواًل  ويدفع  العربية 
توجد  هذا"واأ�ساف:  اأجل 
لكن  التطبيع،  يف  اخرتاقات 
حجم  ب�ساأن  يكذب  نتنياهو 
هذه الخرتاقات، فهو يريد 
ال�سمود  حالة  ي�سقط  اأن 
الراف�سة  النف�سية  واجلبهة 
للتطبيع من خالل اإظهار اأن 
اأمام  انهارت  العربية  الأمة 

التطبيع".

ال�صتيطان

اأن  اإىل  العاروري  واأ�سار 
هو  ال�ستيطان  مو�سوع 

بنا  فتًكا  الأكرث  ال�سالح 
والذي  فل�سطيني  ك�سعب 
حدود  بال  ي�ستخدمونه 
النتفا�سة  ذروة  يف  وقال: 
امل�ستوطنات  بداأت  الثانية 
تفرغ، كثري من امل�ستوطنات 
حتولت اإىل ثكنات للجي�ض، 
والطرق التي كانت تتحرك 
امل�ستوطنني  �سيارات  فيها 
عليهم  حمرمة  اأ�سبحت 
توافقنا  "لو  واأ�ساف، 
مواجهة  على  كفل�سطينيني 
ال�سفة  يف  ال�ستيطان 
�سعبنا  ومب�ساندة  الغربية 
�سيبداأ  مكان،  كل  يف 
مرة  بالتقل�ض  ال�ستيطان 

اأخرى".

جولة هنية

الفل�سطيني  القيادي  واأكد 
اخلارجية  هنية  جولة  اأن 
اجلهود  من  "جزء 
�سعبنا  خلدمة  ال�سيا�سية 
مقاومتنا  اأجندة  وخدمة 
نعيد  ونحن  لالحتالل، 
عالقاتنا  وجتديد  تعزيز 

كحركة هي جزء من �سعبنا 
الفل�سطيني"وقال: "حتدثنا 
عن  القطرية  القيادة  مع 
دور قطر يف تعزيز �سمود 
غزة،  يف  املحا�رض  �سعبنا 
منها  دائمة  جهود  وهناك 

لدعم �سعبنا".
هنية  اأن  اإىل  واأ�سار 
الأ�سبوع  رو�سيا  �سيزور 
وفد  راأ�ض  على  القادم 
"نحن  وقال:  احلركة،  من 
العالقة  با�ستمرار  معنيون 
حقوق  لتعزيز  رو�سيا  مع 
هذا  من  وحت�سينها  �سعبنا 
الحتالل"وذكر اأنهم التقوا 
لديهم  وكان  اهلل،  مع حزب 
باأن  وقاطع  وا�سح  موقف 
موؤامرة  هي  القرن  �سفقة 
املنطقة،  هذه  على 
ا�ستعدادهم  ا  اأي�سً واأكدوا 
ملواجهة  عملي  لبنامج 
كل  اأن  واأكد  ال�سفقة  هذه 
مثل  التقوها  التي  الدول 
وماليزيا  وقطر  تركيا 
واإيران لديهم موقف وا�سح 

برف�ض هذه ال�سفقة.

3 حماور ملواجهة �صفقة ترمب
.        حما�س تلقت دعوة لزيارة القاهرة وهنية اإىل مو�صكو الأ�صبوع املقبل

حدد �سالح العاروري، نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة "حما�س"، ثالثة 
حماور تعتمدها حركته للت�سدي ل�سفقة ترمب، يف مقدمتها التحرك امليداين 

والتوافق الوطني، م�سددا على اعتماد �سيا�سة الرد على عدوان االحتالل ولي�س 
امت�سا�س ال�سربات.

خطة اال�ستيطان يف القد�س املحتلة ت�سابق الزمن

طائرة "�صفقة القرن" تهبط يف مطار قلنديا الفل�صطيني
خطة ال�ستيطان يف القد�ض 
الزمن؛  ت�سابق  املحتلة 
)نتنياهو(  حل�سابات  خدمًة 
الحتالل،  وزراء  رئي�ض 
)�سفقة  من  وا�ستفادًة 
الإدارة  اأعلنتها  التي  القرن( 
الحتالل  واأعلن  الأمريكية 
قرار الت�سديق على م�سادرة 
اأر�ض  من  دومن   )1200(
اآلف  لإقامة  قلنديا  مطار 
ال�ستيطانية  الوحدات 
رغم  ومرافَق  مراكَز جتارية 
�سنرّفت  القرن"،  "�سفقة  اأنرّ 
منطقة  باأنها  املنطقة 

�سياحية للفل�سطينيني.
فوق  قلنديا  مطار  واأُقيم 
القد�ض  حمافظة  اأرا�سي 
على طريق )القد�ض- رام اهلل( 
النتداب  زمن  1920م  عام 
البيطاين، ويف اخلم�سينيات 
الأردنية  الإدارة  حتت  و�سع 
القوات  عليه  �سيطرت  حتى 

الإ�رضائيلية يف حرب 1967، 
مطار  اإىل  ا�سمه  وغريت 

"عطاروت".

التوقيت والدللة

)األون(  خمطط  روح 
الإ�رضائيلي الذي بداأ بتهويد 
املحتلة  والقد�ض  ال�سفة 
1967م  عام  احتاللها  بعد 
امل�رضوع  اأو�سال  يف  ت�رضي 
لفر�ض  اجلديد  ال�ستيطاين 
وكان  مرتاكم  �سيا�سي  واقع 
مع  املطار  اأغلق  الحتالل 
الأق�سى  انتفا�سة  اندلع 
عام )2000م(، وتركه مهماًل؛ 
امل�رضوع  يحاول  حيث 
حمو  اجلديد  ال�ستيطاين 
التي  املطار  وذاكرة  �سور 
الفل�سطينيون  بها  ارتبط 

واعتزوا بها دوًما.
معايل،  خالد  د.  ويوؤكد 
�سوؤون  يف  املتخ�س�ض 

خمطط  اأن  ال�ستيطان- 
بداأ  ومطارها  قلنديا  عزل 
1967م،  عام  الحتالل  بعد 
العن�رضي  اجلدار  بناء  واأن 
عن  قلنديا  قرية  ف�سل 

املخيم.
منطقة  "هذه  وي�سيف: 
لأنها  جغرافًيرّا؛  ح�سا�سة 
تغلق منفذا من منافذ غربي 
اأي  ومتنع  باإحكام،  القد�ض 
�سيا�سي  جغرايف  توا�سل 
للفل�سطينيني  �سكاين  اأو 
مهتم  الحتالل  هناك. 
عن  املقد�سيني  بعزل 
هوياتهم،  و�سحب  مدينتهم 
امل�ستوطنني  وجعل 
الدولة  ُحلم  واإنهاء  اأكرثية، 
�سحيح  " لفل�سطينية ا
ال�ستيطان  م�ساريع  اأَنرّ 
حكم  زمن  يف  مت�سارعة 
لكن  الإ�رضائيلي؛  اليمني 
م�ساحة  م�سادرة  توقيت 

قلنديا  مطار  مثل  وا�سعة 
يعزز مكانة )نتنياهو( املقبل 
اأيام،  بعد  النتخابات  على 
)�سفقة  مب�رضوع  ويت�سل 

القرن(.
وي�سري املتخ�س�ض معايل اأنرّ 
ك�سب  يعني  املخطط  اإنفاذ 
اآلف  اأ�سوات  )نتنياهو( 
امل�ستوطنني واملتطرفني يف 
النتخابات املقبلة، وي�ساهم 
يف تعزيز ال�سفقة التي تهيمن 

على ال�سفة والقد�ض.
اأما د. كمال عالونة، اخلبري 
الإ�رضائيلية،  ال�سئون  يف 
الحتالل  اإنرّ  فيقول: 
امل�سادرة  ي�ستخدم مبرات 
الأر�ض  تلك  باأن  هناك 
اأمالك  مرياث حلكومته من 

الغائبني.
ا�ستمرار  يجرى  "ما  ويتابع: 
وفر�ض  احتالل  دولة  لعمل 
منطقة  وهناك  واقع،  اأمر 

�سناعية يف عطروت حماطة 
وامل�رضوع  بامل�ستوطنات، 
عن  قلنديا  يف�سل  اجلديد 

بقية اأر�ض ال�سفة".

�صفقة الت�صجيع

)�سفقة  عن  يقال  ما  اأ�سحرّ 
القرن( اإنها �سفقة الت�سجيع 
على تكثيف ال�ستيطان؛ لأن 
طرد  يعني  الأر�ض  ق�سم 
وعزل  الفل�سطيني  الوجود 
التوا�سل اجلغرايف وال�سكاين 
ويعزز امل�رضوع ال�ستيطاين 
�سيطرة  من  اجلديد 
قلنديا  اأر�ض  على  الحتالل 
عن  القرية  وف�سل  جميعها 
بوابة  على  والهيمنة  املخيم 

رام اهلل اجلنوبية.
اأنرّ  معايل  خالد  د.  ويوؤكد 
ذرائع  يختلق  الحتالل 
ا�ستيطاين،  م�رضوع  اأي  قبل 
مطار  اأر�ض  ن�سبة  واأن 

القومي  لـ)ال�سندوق  قلنديا 
الإ�رضائيلي( خمالف للقانون 
الدويل  والقانون  الدويل 
لها  الأر�ض  لأن  الإن�ساين؛ 

مالك فل�سطينيون.
عالونة  كمال  د.  ويلفت 
عن  احلديث  اأن  اإىل  النظر 
الإ�رضائيلي  الوجود  خمالفة 
ح�سب  املنطقة  تلك  يف 
ترجمته  القرن(  )�سفقة 
وجعل  ال�ستيطان  موا�سلة 
مفككة  منطقة  ال�سفة 

خا�سة يف القد�ض.
الحتالل  م�رضوع  ويرمي 
اإىل  قلنديا  مطار  تهويد  يف 
زيادة  اأولهما  ق�سيتني: 
اليهودية  ال�سكانية  الكثافة 
امليزان  وقلب  املنطقة  يف 
وثانيتهما  الدميغرايف، 
امل�ستوطنة  من  نفق  اإقامة 
اجلديدة يف مطار قلنديا اإىل 
�رضق  “بزغوت”  م�ستوطنة 
البرية وامل�ستوطنات الواقعة 

�رضق القد�ض املحتلة.
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د. غازي ح�سني

على  ال�سعودي  التحري�ض  قام 
لتدمري  التكفرييني  توجيه 
العربية  الوطنية  الأنظمة 
لتحقيق  الدين  با�ستخدام 
لل�سعودية  ال�سيطانية  الأهداف 
البداية  فكانت  وا�رسائيل، 
اأقحمت  حيث  اأفغان�ستان  يف 
من  الآلف  ع�رسات  ال�سعودية 
يف  والعربي  ال�سعودي  ال�سباب 
احلرب �سد اجلي�ض ال�سوفييتي 
بتخطيط  اأفغان�ستان  يف 
املخابرات  واإدارة  وتوجيه 
املركزية، وا�ستثمرت ال�سعودية 
اجلهاد  وورقة  النفط  اأموال 
ملواجهة  اأمريكية  باإدارة 
ال�سوفيتيني  ال�سيوعيني  الكفار 
ال�سعودية  وكانت  والأفغانيني، 
قد ا�ستخدمت دولرات النفط 
التيار  مواجهة  يف  امل�سمومة 
العربية  والوحدة  القومي 
عبد  جمال  الرئي�ض  بزعامة 

النا�رس.
اأمريكا  ال�سعودية  �ساعدت 

على  الق�ساء  يف  واإ�رسائيل 
بعروبة  املتم�سكة  الأنظمة 
والوحدة  وباملقاومة  فل�سطني 
بحرب  وت�سببت  العربية، 
 1967 عام  العدوانية  حزيران 
للتخفيف من ال�سغط الع�سكري 
اليمن،  يف  عليها  امل�رسي 
احلرب  �سن  اأوباما  من  وطلبت 
لدفع  وا�ستعدادها  �سورية  على 
وا�سنطن  تطلبها  التي  الفاتورة 

مهما بلغت.
يف  اجلهاد  ال�سعودية  وظفت 
�سد  الطائفية  واحلروب  الفنت 
الوّهابي  املذهب  لأّن  ال�سيعة، 
يحّر�ض على الكراهية و�سخروا 
على  للتحري�ض  الوهابية 
والعنف،  والكراهية  التكفري 
ال�سعوديون  التكفرييون  ونّفذ 
يف  النتحارية  العمليات 
والأماكن  وامل�ساجد  املدار�ض 
وا�ستغلت  العراق،  يف  العامة 
والربيطانية  الأمريكية  القوات 
املعتدية هذه اجلرائم الب�سعة، 
من  املجموعات  تر�سل  وكانت 
جنودها ليقوموا بن�سف م�سجد 

�سّني اأو ح�سينية لل�سيعة لت�سعيد 
ال�سيعي،  ال�سّني–  احلالف 
العراق  يف  الفو�سى  وت�سعيد 
كردية  دولة  واإقامة  لتفتيته 
ال�سرتاتيجيتني  خلدمة  فيه 
يف  والإ�رسائيلية  الأمريكية 

الوطن العربي.
ال�سعوديون  التكفرييون  وانتقل 
ال�سعودية  ال�سلطات  من  باإيعاز 
يف  امل�ساركة  اإىل  والأمريكية 
�سورية  على  الكونية  احلرب 
الإ�سالمية  الدولة  تنظيم  با�سم 
بتمويل  وال�سام  العراق  يف 
وقيادة  �سعودي  وت�سليح 

اأمريكية.
جرحى  تعالج  اإ�رسائيل  وكانت 
التكفريية  املجموعات  بع�ض 
يف م�ست�سفى ميداين يف اجلولن 
م�ست�سفياتها،  ويف  املحتل  
والأ�سلحة،  بالذخائر  وتزودهم 
وت�سرتك معهم يف ق�سف مواقع 

اجلي�ض العربي ال�سوري.
وت�سري بع�ض امل�سادر الأجنبية 
�سلطان  بن  بندر  اأّن  والعربية 
كانوا  ال�سعودية  بعده  ومن 
يدفعون تكاليف العالج الباهظة 
لإ�رسائيل، وعندما بداأ التدخل 
لتغيري  �سورية  يف  الع�سكري 
منجزات  وتدمري  الرئي�ض 
الدولة واجلي�ض العربي ال�سوري  
امل�ساجد  يف  التحري�ض  بداأ 
ال�سباب  ت�سجيع  ال�سعودية على 
تويل  بعد  �سورية  يف  »للجهاد« 
بن  بندر  املتاأمرك واملت�سهني 
�سلطان امللف ال�سوري وافتتاح 
الأردن  غرفة عمليات موك يف 

يف �سيف 2012.
ال�سعودية  م�سلحة  من  وكان 

توظيف  واإ�رسائيل  واأمريكا 
والعربي  ال�سعودي  ال�سباب 
الفنت  اإ�سعال  يف  وامل�سلم 
بلدان  يف  الطائفية  واحلروب 
لإبعاد  الأو�سط  ال�رسق 
حدود  خارج  ال�سعودي  ال�سباب 

اململكة.
على  ال�سعودية  وتعمل  عملت 
توّظفه  اأمريكي  اإ�سالم  �سناعة 
امريكاخلدمة  وت�ستثمره 
ملة  ل�سا ا تيجيتها ا �سرت ا
الع�سكرية  وم�ساحلها 
مع  والتطبيع  والقت�سادية 
اململكة  وت�ستغل  اإ�رسائيل، 
)ال�سلفية  الوهابي  املذهب 
العامل  تقود  لكي  ال�سعودية( 
الوحيد  املمثل  وتكون  ال�سني 
ون�سف  مليار  و�سط  يف  له 
املليار م�سلم يف العامل لتتحكم 

بقراراته ال�سيا�سية.
قيادة  تقييم  ميكن  هنا  ومن 
ترامب  املت�سهني  الرئي�ض 
يف  الثالث  القمم  ملوؤمترات 
 ،2017 اأيار  اأواخر  يف  الريا�ض 
تعمل  ال�سعودية  باأّن  والقول 
يف  ترامب  اإدارة  مع  بالتعاون 
دور  على  للق�ساء  وا�سنطن 
النه�سوي  ال�سني  الإ�سالم 
)التنويري( والعقالين والن�سايل 
ميثله  كان  والذي  والعروبي 
الرئي�ض جمال  الأزهر يف عهد 

عبد النا�رس.
ال�سعودية  الفتاوي  وت�سب 
ال�ساّذة يف �سحن الفنت الطائفية 
ال�ستبدادي   النظام  وخدمة 
الإن�سان  حقوق  وانتهاك 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  والتدخل 
للدول العربية، ويعمل املتاأمرك 

واملت�سهنّي والوهابي حممد بن 
�سلمان بدولرات النفط الهائلة 
الأمريكيني  وبامل�ست�سارين 
اإ�سالم  لبلورة  والإ�رسائيليني 
اأمريكي �سد العروبة والإ�سالم 
وفل�سطني، وتتويج ترامب قائداً 
له كما فعل يف القمة الإ�سالمية 
الأمريكية بالريا�ض التي �سارك 
عربياً  بلداً   /54/ قادة  فيها 

وم�سلماً.
ودعمت ال�سعودية املجموعات 
احلروب  ت�سن  التي  التكفريية 
التي  الوطنية  الأنظمة  على 
التبعية  وترف�ض  رف�ست 
باإ�رسائيل،  والعرتاف  لأمريكا 
و�سلّحت  ومّولت  دّربت  حيث 
واأر�سلتها  تكفريية  جمموعات 
الدولة  لتدمري  �سورية   اإىل 
وتغيري  ومنجزاتها  ال�سورية 
القيادة الوطنية فيها التي تدعم 
فل�سطني  وعروبة  املقاومة 

وعودة الالجئني اإىل ديارهم.
طريق  عن  الريا�ض  وطلبت 
حلف  قيام  العربية  اجلامعة 
ليبيا  واحتالل  بتدمري  الناتو 
وثرواتها  الهائلة  اأموالها  ونهب 

النفطية.
�سّنتها  التي  احلرب  �سّكلت 
عدوان  اليمن  على  ال�سعودية 
�سافر غري م�رسوع وغري عادل 
اإرادة  لك�رس  عربية  دولة  على 
بهدف  الوطنية  اليمني  ال�سعب 
والتبعية  للهيمنة  اإخ�ساعها 

ال�سعودية.
بالتعاون  ال�سعودية  وعملت 
وفرن�سا  وبريطانيا  اأمريكا  مع 
على  واإ�رسائيل  اخلليج  ودول 
ال�سورية،  بالقيادة  الإطاحة 

الفنت  بث  يف  ال�ستمرار  وعلى 
والعرقية  واملذهبية  الطائفية 
العربية  البلدان  لتفتيت 
والهيمنة  هيمنتها  لرت�سيخ 
ال�سهيواأمريكية من خالل الناتو 
وم�رسوع  الإ�سالمي  العربي 

ال�رسق الأو�سط اجلديد.
وال�سودان  العراق  تفتيت  جرى 
كامل  بدعم  وليبيا  وال�سومال 
من ال�سعودية وقطر والإمارات، 
واليمن  �سورية  تفتيت  وحاولوا 
والتدخل يف لبنان لقيادة الدول 
وحتقيق  والإ�سالمية  العربية 
الأمريكية  ال�سرتاتيجية 
ال�رسق  بلدان  يف  ال�ساملة 

الأو�سط والعامل باأ�رسه .
جتارب  من  وانطالقاً 
العامل  يف  الإمرباطوريات 
م�ساحلها  فقط  يهمها  التي 
اأّن  اأتباعها  م�سالح  ولي�ست 
والتفتيت  الفو�سى  لن�رس  الدور 
للدول  جديدة  خرائط  ور�سم 
الأمريكي  الفلك  ت�سري يف  التي 
الإ�رسائيلي �سياأتي اأن عاجاًل اأو 
اآجاًل، لذلك من م�سلحة ال�سعب 
والإن�سانية  والوطن  والأمة 
يف  احلاكم  يكون  اأن  جمعاء 
هو  هذا  لأّن  �سعبه،  خدمة 
الر�سيد  للحكم  ال�سليم  احلل 
ونبذ  الدميقراطية  بالأ�ساليب 
والعرقية  واملذهبية  الطائفية 
العن�رسي  والتمييز  والعن�رسية 
والزدهار  التطّور  وحتقيق 
تدخل  وبدون  وال�ستقرار 
القوة  وا�ستخدام  خارجي 
ال�سعودية  اململكة  تفعل  كما 
واإ�رسائيل لتحقيق ال�سرتاتيجية 

الأمريكية ال�ساملة يف العامل.

تقدير حالة

�ل�سعوديةو�سناعة�إ�سالم �أمريكي خلدمة 
�ل�سرت�تيجية �لأمريكية �ل�ساملة

اأّدى التعاون بني ال�ستخبارات الأمريكية وال�سعودية اإىل حتويل املجموعات الوهابية والتكفريية الأخرى اإىل اأدوات ملواجهة ال�سيوعية يف اأفغان�ستان 
واخلطر ال�سيعي املزعوم، واإقامة الناتو الإ�سالمي لتحقيق املخططات وامل�سالح الأمريكية وتطبيع العالقات مع اإ�سرائيل والتحالف معها، والتنازل عن 

عروبة فل�سطني واإنهاء ال�سراع العربي ال�سهيوين.

دويل



حممد بن ترار

هذا واأ�سارت ال�سلطات املحلية 
املنا�سب  الوقت  تنتظر  اأنها 
اال�سمية  القائمة  عن  لالإعالن 
للم�ستفيدين تزامنا  مع  االنتهاء 
امل�ستفيدين   قائمة  �سبط   من 
من القطع االأر�سية  والتي التزال 
جلنة خا�سة ت�رشف عليه ، وهو 
املحتجون  ال�سكان  رف�سه  ما 
قبل  البلدية  مقر  اأغلقوا  الذين 
مقر  اإىل   احتجاجهم  ينقلوا  اأن 
الظروف  اأن  موؤكدين   ، الدائرة 

يعي�سون  التي  االجتماعية 
باالنتظار  لهم  ت�سمح  ال  فيها 

يف  االإ�رشاع  على   موؤكدين   ،
ال�سكنات  قائمة  عن  االإعالن 

البلدية  من  م�سادر  اأكدت  التي 
اأنها جاهزة  واالإبقاء على جلنة 
�سبط  قائمة االأرا�سي  ال�ساحلة 
،خا�سة  عملها  توا�سل  للبناء  
تعد  ال�ساللة  ق�رش  مدينة  واأن  
اكتظاظا  البلديات  اأكرب  من 
ومعاناة من  اأزمة ال�سكن  االأمر 
الطلبات  عدد  تو�سحه  الذي 
خا�سة  باالآالف،  تقدر  التي 
طالبي االإعانات الريفية والقطع 
اللجنة  تزال  ال  التي  االأر�سية 
تقوم بعملية انتقاء ذوي االأحقية 

يف ال�سكن.

www.elwassat.comالإثنني 24    فيفري   2020  املوافـق  ل 30 جمادى الثاين  1441ه العدد : 5177/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

24
البويرة 

�سكان ذراع اخلمي�س 
ي�سكون الظلم

من  الع�رشات  االأحد  اأم�س  زوال  اعت�سم 
مواطني منطقة ذراع اخلمي�س التابعة لبلدية 
البويرة اأمام مقر الوالية ملطالبة ال�سلطات 
الوالئية على راأ�سها الوايل من اأجل التدخل 
ت�رشيحاتهم  خالل  و�سفه  ما  لرفع  العاجل 
لنا بالظلم الذي تعر�سوا له من طرف اأحد 
املوؤدي  الطريق  بغلق  قام  الذي  االأ�سخا�س 
ادعائه  رغم  حق  وجه  بغري  �سكناتهم  اإىل 
حيث   ، لالأر�سية  اخلا�سة  ملكيتهم  ح�سبهم 
الق�سية  هذه  يف  بعيدا  بالذهاب  �سددوا 
خا�سة واأنهم ميلكون كل الوثائق التي تثبت 
جميع  منا�سدين  الطريق  هذا  يف  اأحقيتهم 
عن  الظلم  ورفع  للتدخل  املعنية  اجلهات 

العائالت ال�ساكنة هناك .
اأ.م

وهران

اأربعة اأفواج لإح�ساء 
مناطق الظل 

�رشح وايل وهران، عبد القادر جالوي اأم�س 
اأربعة  ت�سكيل  ال�سبت  اأم�س  مت  اأنه  االأحد 
اأفواج للتكفل باإح�ساء مناطق الظل والنقاط 
وح�رش  الوالية  بلديات  مبختلف  ال�سوداء 
رئي�س  لتوجيهات  تنفيذا  م�ساكلها  اأهم 
لقاء  خالل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
وذكر  املا�سي.  االأ�سبوع  بالوالة  احلكومة 
جالوي لل�سحافة على هام�س اإ�رشافه على 
فرباير  اجلديدة  التكوينية   الدورة  افتتاح 
تتكون  التي  االأفواج  هذه  من  كال  اأن   2020
ومنتخبني  القطاعات  خمتلف  ممثلي  من 
برئا�سة  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  عن 
معاينة  مهمة  �ستتوىل  الوايل  بديوان  ملحق 
ال�سوداء  والنقاط  الظل  وحتديد كل مناطق 
على م�ستوى البلديات و�ستعمل بالتن�سيق مع 

روؤ�ساء الدوائر.

ي�سني بوغازي   

ثقافات  مبنعطفات  اأدوني�س  األقاه   ما  �سيئا 
يطرحه  اأن  دائما  يريد  مبا  ذكرتني   ، عربية 
ا�سئلة  من  ف�سحا  لنا  ترك  لقد    ، اأ�سئلة  من 
ي�ستقر  عندما  رمبا  ا�سئلة   ، جديدة  تالية 
االبهار  الذي اخدنا  على حني غرة ، وبعيدا 

جدا ،بعدها تاأتي ا�سئلة ادوني�س مدمرة ! 

قال مرة ان  تاريخا عربيا  كله خال من ثورات 
نوفمرب يف   ثورة  قيام  با�ستثناء  قال   ! حقيقة 
جبال االورا�س ، قال ادوني�س رمبا تلميحا اىل 
غياب ابدي يف عاملنا العربي اىل براءة  ثائر 
، ونزاهة انتفا�سة ،واالهم  و�سدقية ثورات ؟! 
ثورات لطاملا ملئت كراريي�س  كتب تاريخنا 
، والذي ح�سبما ذهب اليه اوني�س لي�س �سليما 
قاله �سمنيا  مبا  لكنه   ، يقل مزيفا  ، مل  كله 
اردي  وال   ، يقظة  الباب   لدى  فهمه  يليق 
تاريخ  اىل  ادوني�س   تركه  ما  اأحالني  ملاذا 

ا�سالمي  خمرتق ، كي ال اقول مزيفا ؟ وتاريخ 
عن  ناطقا  لي�س   اقول  ال  ،حتى  ٌموؤوال  ادبي 
مريات عربي قدمي ،وتاريخ �سيا�سي متداخل  
فمعظم االلوان ال�سيا�سية  عندنا هي  خال�سة 
اأفكار مل تاأت  من  عقلية عربية  بهوية وروؤى 
عامل  بنات  من  افكار  كلها  بل   ، ا�سرتاتيجية 
وال  جنديا  وال  ا�سالميا  وال  عربيا  لي�س  اآخر 
�سمال افريقي  وقائمة االنتماءات ال تنهني ؟

من   ! فجاأة  امامي  جتلى  الذي  امرنا  غريب 
�سيء تركه اودني�س مبنعطفات ثقافاتنا ، فقد 

قال ما ميكن فهمه باننا مل نرتق ابدا  باطر  
عليها  ن�ساأت  التي  وتراثية   موؤ�س�سة  ثقافية  
ح�سارة قدمية جدا ، رمبا اأدوني�س ي�ستق�سد  
منت�رشون  بناه   �سيء  فكل   ، واحلجاز  ال�سام 
دائما  ما ي�سعون ما  يفيد  بقاءهم ، �سواء كان 
ان عاملا عربيا  يعقل  ، فال  معنويا  او  ماديا 
مهزوما  منذ ما يقارب  ع�رشة قرون ي�ستطيع 
ان يفر�س ثوريته وثقافته وح�سارته ؟ ال ميكن 
له  اإال ان ي�سري تابعا لتجليات حداثة اخذت  
منه  اخذا ، بل وخباأت طويال  عنه ، مما جعله 

ثورات  و�سبه  وخنوع  ابهار  من  يعي�س حاالت 
مما جتلى  من تلك احلداثة مبعان �ساملة.

  �سيئا ما تركه ادوني�س مبنعطفات ثقافاتنا 
ما  ادري  ،ال  اوىل  ع�سية  وذكرى  ذكرتني   ؟ 
الع�سية  والذكرى  اأدوني�س  قوله  ما  عالقة 
�سعيفة  تتجلى  االعني  باأم   راأيناها  وقد   ،
�سعيفة منذ �سنوات اىل ان ا�سحت على  اهبة 
تنتظر ،اىل ان انفجرت �رشاخا ب�سوارع  ورد  
ال  اأدوني�س  األقاه  ما  �سيء  ذاك  لكن   ، يافع 

يرتكني ا�سرتيح ابدا .

روؤى 

ت�سبب الإ�سابة بال�سلل الن�سفي 

انت�سار »لعبة قاتلة« يف 
املدار�س امل�سرية!

امل�رشية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�سدرت 
قاتلة«  »لعبة  انت�سار  ب�ساأن  عاجال،  بيانا 
يف املدار�س امل�رشية منقولة من تطبيق 
التعليم،  ال�سهري. وقالت وزارة  »تيك توك« 
اإنها  وفق ما نقلته �سحيفة »اليوم ال�سابع« 
املدار�س  اإىل  ر�سمية  تعليمات  اأ�سدرت 
بني  القاتلة  اخلطرية  اللعبة  تلك  بحظر 
طالب املدار�س. وطالبت الوزارة مديري 
املديريات واالإدارات واملدار�س وم�سوؤويل 
وجمال  النف�سيني  واالأخ�سائيني  االأن�سطة 
توعية  ب�رشورة  واملعلمني،  االآباء  اأمناء 
االألعاب  هذه  مثل  خطورة  حول  الطالب، 
على  حر�سا  ممار�ستها،  عدم  و�سمان 
�سالمتهم. وقالت الوزارة اإنه ينبغي الرتكيز 
على اأن تكون االأن�سطة املدر�سية متالئمة 
مع كل مرحلة من مراحل التعليم املختلفة. 
وكانت اللعبة » »، قد انت�رشت عرب تطبيق 
ا�ستدراج  على  تعتمد  والتي  توك«،  »تيك 
ثم  لهما.  ثالث  لزميل  طالبتني  اأو  طالبني 
يطلب االثنني من الطالب ال�سحية اأن يقفز 
يقومان  ثم  الفيديو،  عرب  قفزته  لي�سجال 
امل�سهد  وي�سوران  اخللف،  من  بعرقلته 
عرب الفيديو، ثم يقومان بن�رشه عرب مواقع 
التوا�سل االجتماعي وتطبيق »تيك توك«. 
اأن  من  عديدة  م�رشية  تقارير  وحذرت 
اإ�سابات  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  اللعبة  تلك 
الوفاة.  خطر  حتى  اأو  للطلبة،  خطرية 
وقالت التقارير اإن ال�سقوط قد ينجم عنه 
االأر�س، ما قد  الراأ�س ب�سدة على  ارتطام 
اأو  باجلمجمة  ك�سورا  اأو  خدو�سا  يحدث 
نزيف باملخ، ما قد يكون �سببا يف االإ�سابة 
الغ�رشويف  االنزالق  اأو  الن�سفي  بال�سلل 
اإىل حدوث  ال�سقوط  يوؤدي  قد  اأو  العنقي، 

ك�رش يف الفقرات الظهرية.

ية! ذكرى  ع�سّ

اأفق

اأك�ساك اجلرائد و 
ال�ستعمار الفرن�سي

وداد احلاج

الدول  كل  يف  املجالت  و  اجلرائد  اأك�ساك 
من  العناوين  من  بالع�رشات  تعج  العربية 
املجالت  و  االأ�سبوعيات  و  اليوميات 
ومتثل  اللغات  بكل  و  العامة  و  املتخ�س�سة 
اال�ستثناء  ت�سنع  اجلزائر  ،لكن  كثرية  بلدانا 
ح�سارا  اجلزائري  القارئ  يعي�س  ال  حيث 
واحد  اأجنبي  عنوان  يوجد  ،فال  معلن  غري 
جمالت  جتربة  واأد  مت  فقم  العربية  باللغة 
غريها  و  الدوحة  و  العربي  و  االأدب  اأخبار 

على �سبيل املثال ال احل�رش
يف االجتاه املقابل تب�سط فرن�سا اأيديها على 
املدن  و  العا�سمة  يف  البيع  نقاط  من  كثري 
االأ�سبوعيات  و  اليوميات  تتوفر  اأين  الكربى 
و املجالت وهناك من يتعمد تركها و عدم 

ا�سرتجاعها لي�سمن تداولها
»اال�ستعمار  من  يحتاجه  ال�سوق  هذا 
الفرن�سي« و رفع القيود عن تداول و توزيع 
القوانني  مع  تتعار�س  ال  التي  العناوين  كل 
للطلبة  جليلة  خدمة  تقدم  التي  و  املحلية 
يف  هذا  يحدث  مدرو�س.  ب�سكل  القراء  و 
و  الثقافة  ظل عجز غري مفهوم لدى وزارة 
غريها من القطاعات عن اإ�سدار اأي عنوان 
اجلزائر  �سورة  تقدمي  يف  ي�سهم  اأن  ميكنه 
حالة  نغفل  اأن  املحافل،دون  كل  يف  ثقافيا 
املحتوى  منها  يعاين  التي  احلادة  االأنيميا 

الرقمي يف مثل هذا املجال.

ق�سر ال�ساللة بتيارت  

�سكان البلدية يغلقون مقري 
البلدية والدائرة

اأقدم نهار  اأم�س الع�سرات من  �سكان  بلدية ق�سر ال�ساللة بولية تيارت على  غلق  مقري 
البلدية  والدائرة للمطالبة بالإفراج عن قائمة 658 م�سكنا  اجتماعيا ت�ساف اإليها 200 

اأخرى من القائمة الإ�سافية  التي طال انتظارها .

Yacine-bougha@hotmail.fr

اأم�س  �سبيحة  اأقدم 
كلم   40 تبودة  قرية  �سكان 
جنوب  تلم�سان  على  قطع  الطريق 
�سبدو  مدينة  الرابط  مابني  الوالئي 
القرية  م�ستوى  على  ميمون  اأوالد 
الوقع على بعد 06 كلم �رشق مدينة 
�سبدو احتجاجا على منح 60 جتزئة 
الأ�سخا�س  بلديتهم  باإقليم  �سكنية 
ح�ساب  املنطقة  على  عن  غرباء 

ال�سكان االأ�سلني  .
النريان  اأ�رشموا  الذين  املحتجون 
امللتهبة  واالأخ�ساب  املتاري�س  يف 
مع  للحوار  اأي  �سبيل  رف�سوا 
حملوه  الذي  البلدي  املجل�س 
�سكنية  جتزئة  م�سوؤولية  اإقامة 

على  م�ستوى  ريفي  �سكن   50 من 
ا�سم  اإدراج  دون  تبودة  قرية  اقليم 
القرية  رغم  من  م�ستفيد  اأي 
هذه  منها  يعاين  التي  ال�سكن  اأزمة 
طالب  حيث   ، النائية  املنطقة 
للوايل  الفعلي  باحل�سور  املحتجون 
التجاوزات  على حقيقة  وقوفه  بغية 
التي يرتكبها املجل�س البلدي  �سبدو 
املنطقة  ، خا�سة  يف حق  مواطني 
العر�سية  التي  ال�رشاعات  ظل  يف 
وقد  هذا   ، ت�سهدها  البلدية 
ملدينة  ال�رشقية  املنطقة  �سهدت 
�سبدو  �سلال تاما  منذ ال�سباح الباكر 

ما عطل م�سالح املواطنني.
حممد بن ترار

تلم�سان

حمتجون بتبودة  يغلقون الطريق

جازي تطلق عر�س »عايلة«  
لكامل الأ�سرة

لكل من يرغب يف اال�ستفادة من 
تقا�سمه  و  االنرتنت  من  املزيد 
االأ�سدقاء،  و  االأقرباء  مع 
مع  االآن  املمكن  ذلك من  اأ�سبح 
يوفرها  التي  اجلديدة  امليزات 
هذا  عايلة.  جازي  عر�س 
العر�س اجلديد مينح امل�سرتكني 
 150 اإىل  ي�سل  قد  اإنرتنت  حجم 
جيغابايت مما �سيلبي احتياجات 
و  تطلبًا.  االأكرث  امل�ستخدمني 
ميكن ا�ستعماله يف املنزل اأو يف 
جمموعة  من  يوفره  ملا  العمل 
مع  تتالئم  التي  اخل�سائ�س  من 
و  االنفاق  م�ستويات  خمتلف 

اال�ستهالك.
ثالثة  يف  اجلديد  العر�س  يتوفر 

باقات:
ي�ستفيد  دينار،   4000 مقابل   •
امل�سرتك من 150 جيغابايت من 

االإنرتنت �ساحلة ملدة 06 اأ�سهر، 
ا مع املودم  اأي�سً وميكن اقتنائها 

اخلا�س بها ب�سعر 8500 دينار.
• مقابل 2500 دينار فقط، يح�سل 
امل�سرتك على 60 جيغابايت من 
اأ�سهر  االإنرتنت �ساحلة ملدة 03 
املودم  مع  ا  اأي�سً متوفرة  وهي   ،

ب�سعر 7500 دينار.
امل�سرتك  ي�ستفيد  اأخرًيا،   •
 15 من  فقط  دينار   1000 مقابل 
�ساحلة  االنرتنت  من  جيغابايت 
ا  اأي�سً وميكن  كامل،  �سهر  ملدة 
احل�سول عليها مع املودم ب�سعر 

7000 دينار.
ال�رشائح  اأن  زبائنها  جازي  تعلم 
بعر�س  اخلا�سة  االلكرتونية 
املتاجر  يف  عايلةمتوفرة  جازي 
املعتمدة يف جميع  البيع  ونقاط 

اأنحاء الرتاب الوطني.

مكافحة  فرقة  متكنت 
والية  الأمن  املخدرات 
ب�سبكة  االإطاحة  من  م�ستغامن 
يف  خمت�سة  وطنية  اإجرامية 
وحجز  املخدرات  ترويج 

قرابة 2 
كلغ من الكيف املعالج، ح�سبما 
هذا  من  االأحد  اليوم  علم 

ال�سلك االأمني.

باالإعالم  املكلف  واأو�سح 
باالأمن الوالئي، املالزم االأول 
ال�سبكة  اأن  بلقا�سم،  ب�سري 
تن�سط  كانت  التي  االإجرامية 
الغربية  الواليات  م�ستوى  على 
اأ�سخا�س   8 من  تتكون  للوطن 
و44   22 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
واليتي  من  وينحدرون  �سنة 

م�ستغامن ووهران.

م�ستغامن

حجز قرابة 2 كلغ من الكيف 

ذكرى و ترحم
 على املرحوم و ال�سهيد 

كمريي خالد

اليوم 24 فيفري 2012 متر 
برحيلك  الثامنة  الذكرى 
يا غايل على قلوبنا.تركت 
فراغا رهيبا و حزنا عميقا.

الأليمة  الذكرى  بهذه 
كمريي  عائلة  كل  تتقدم 
اآدم  اأخته  ابن  راأ�سها  وعلى 
و كل من عرف ال�سهيد من 
قريب اأو من بعيد ان يدعو 
املغفرة  و  بالرحمة  له 
وي�سكنه الفردو�س العلى



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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