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اخلبري يف التنمية القت�سادية عبد الرحمان هادف يف حوار لـ"لو�سط":

تغيري الكتلة النقدية دون 
اإ�سالحات اإجراء ظريف

.     فتح ملف ال�سوق املوازية اأ�سبح  �سرورة ق�سوى

ثمن املخت�ش يف التنمية عبد الرحمان هادف الإجراءات التي تبنتها احلكومة لإنعا�ش القت�ساد، لفتا باأن ال�سلطان  تبحث ال�سبل التي ميكن من خاللها جت�سيد هذا 
املخطط خا�سة فيما يتعلق باجلانب املايل ، وتقييم اآثار جائحة كورونا التي اأدت اإىل ركود كبري يف القت�ساد،  كما  تعمل اأي�سا على اإيجاد احللول وو�سع الأولويات و 

اختيار القطاعات التي يجب اأن يبا�سر فيه الإنعا�ش القت�سادي، م�سددا على �سرورة ا�سرتجاع  الكتلة النقدية املتواجدة خارج الأطر الر�سمية

اإميان لوا�ش

قراءتك  ماتعليقك   بداية    
بخ�سو�ش  الوزراء  جمل�ش  لقرارات 

الإنعا�ش الإقت�سادي ؟

يف  جاءت  اتخاذها  ثم  التي  القرارات 
الإنعا�ش  لتحقيق  احلكومة   خمطط  اإطار 
يعي�شه  الذي  الركود  بعد   ، القت�شادي 
القت�شاد جراء الأزمة ال�شحية ب�شبب وباء 
التي  البرتولية  ال�شدمة  وتوازيا مع  كورونا، 
انخفا�ش كبري يف املوارد املالية  اإىل  اأدت 
خا�شة يف العملة ال�شعبة،  احلكومة تعمل  
اليوم على خمطط لإعادة اإنعا�ش الإقت�شاد 
الوطني ب�شفة م�شتعجلة و اأي�شا تعمل على 
القت�شادي  لالإقالع  جديد  خمطط  و�شع 
بعيد املدى ، فالقرارات املتخذة تندرج يف 
هذا ال�شياق،  احلكومة تعمل على و�شع هذا 
املخطط ، وتفكر يف ال�شبل التي ميكن من 
خاللها جت�شيد هذا املخطط خا�شة فيما 
يتعلق باجلانب املايل ، وتقييم اآثار جائحة 
كورونا التي اأدت اإىل ركود كبري يف القت�شاد،  
احللول  اإيجاد  على  اأي�شا  تعمل  احلكومة 
التي  القطاعات  اختيار  و  الأولويات  وو�شع 

يجب اأن يبا�رش فيه الإنعا�ش القت�شادي.

الأوراق  هل  نظركم  يف      
ل�سرتجاع  حل  اجلديدة  املالية 

الكتلة النقدية؟
الأطر  خارج  املتواجدة  النقدية  الكتلة 
معاجلته  يتم  اأن  يجب  ملف  الر�شمية، 
باإ�شالح  مطالبة  احلكومة  اليوم  هيكليا، 

املنظومة البنكية و املالية التي متكننا من 
و�شع الهياكل و القوانني الالزمة التي متكن 
البريوقراطية،  من  التحرر  من  القت�شاد 
اإ�شالح  تكون منظومة ع�رشية،   اأن  ويجب 
منظومة   و  اجلباية  و  ال�رشيبية  املنظومة 
اأولويات  من  هو  هذا  كل  اجلمارك،  
بطريقة  بها  القيام  يجب  التي  احلكومة 
م�شتعجلة لتهيئة البيئة الالزمة و ا�شرتجاع 
باأن  الإ�شارة  ويجدر  الأطر،  وو�شع  الثقة 
اأن  يجب  ل  اإجراء  النقدية  الأوراق  تغيري 
ياأتي  اأم  يجب  واإمنا   ، اأحادية  ب�شفة  يتخذ 
اليوم  يجب  هيكلية،   اإ�شالحات  اإطار  يف 
تغيري  وا�شحة،  النقدية  ال�شيا�شية  تكون  اأن 
اإجراء  هو  اإ�شالحات  دون  النقدية  الكتلة 
ظرف لن يوؤدي اإىل ا�شرتجاع الكتل النقدية 
هذا  ويف  املوازية،   ال�شوق  يف  املتواجدة 
ال�شياق نحن نطالب باإعادة النظر يف قانون 
الرتخي�ش  التفكري يف  و   ، ال�رشف  و  النقد 
جزائرية  مال  بروؤو�ش  اخلا�ش   للبنوك 
بحاجة  نحن  ال�شتثمارات،   ل�شتقطاب 
ل�شتقطاب العملة ال�شعبة، وذلك لن يكون  
الأموال  العمل جلذب  بيئة  اإ�شالح  بعد  اإل 

الأجنبية و خا�شة العملة ال�شعبة.

لتحقيق   اقرتاحاتكم  ماهي    
الإنعا�ش القت�سادي ؟

فيما يخ�ش اإقرتاحاتنا الإنعا�ش القت�شادي،  
اأول لبد من ت�شخي�ش ملا هو موجود اليوم ، 
واأثر الأزمة املزدوجة جراء جائحة كورونا و 
ال�شدمة البرتولية و انخفا�ش اأ�شعار النفط،  
املعطيات  روؤية جلميع هذه  تبني  لبد من 

، يجب  الوطني  النهو�ش بالقت�شاد  لإعادة 
اإ�شافية حتفظ  اإجراء  اتخاذ  يتم  اأن  اأي�شا  
بع�ش  جدولة  اإعادة  مع  ال�رشيبي  ال�شغط 
اإعطاء  مع  التفكري  من  لبد  الديون،  
املوؤ�ش�شات مدة 6 اأ�شهر لدفع م�شتحقاتها 
باأريحية،  ن�شاطها  بعث  اإعادة  لتمكينها من 
اليوم احلكومة مطالبة مبرافقة املوؤ�ش�شات 
و  الأجور  لتمويل  قرو�ش  تقدمي  من خالل 
اإقتناء املواد الأولية لتمكني املوؤ�ش�شات من 
اإعادة بعث ن�شاطها،  كذلك احلكومة مطالبة 
مب�شاعدة القطاعات املت�رشرة من جائحة 
النقل،   ال�شياحة،  قطاع  بينها  من  كورونا  
لبد  ال�شناعي،  القطاع  يف  ال�شعب  بع�ش 
املوؤ�ش�شات لإعادة  و م�شاعدة  من مرافقة 
الإنتاج  و  ال�شناعي  الن�شاط  و  الإنتاج  بعث 
يتم تقدمي  باأن  اأن طالبنا  و  ، �شبق  الوطني 

قرو�ش بقى ع�رشية يف هذا ال�شدد.

املنا�سب  الوقت  هو  األي�ش      
ل�سرورة فتح ملف ال�سوق املوازية ؟

امللف  هذا  على  ال�شوء  تل�شيط  من  لبد 
من  لبد  مو�شوعية،  بطرق  له  التطرق  و 
فتح قنوات احلوار مع النا�شطني يف ال�شوق 
احلوار  فتح  و  الثقة  اإ�شرتجاع   ، املوازية 
جديدة  اأنظمة  و�شع  مع   ، مهم  جد  اأمر 
الأطر  اإىل  املوازية  الأ�شواق  اإرجاع  متكن 
الر�شمية حتى ت�شتفيد اخلزينة خا�شة فيما 
الجتماعية،  �شناديق  و  بال�رشائب  يتعلق 
جهاز  من  الأنظمة  كل  رقمنة  يجب  كما 
لإ�شتقطاب  البنكية  الأنظمة  و  ال�رشائب 
املتعاملني الذين ين�شطون يف هذا املجال 

جزء  اإ�شتقطاب  من  متكن  الأنظمة  هذه   ،
من الأموال املوجودة يف ال�شوق املوازية.

   األ تظن باأن احلكومة مطالبة 
القطاعات واملقاربة  بعث  باإعادة 

القت�سادية الجتماعية ؟
يجب اأن يكون ملخطط احلكومة التي تعول 
عليه الإنعا�ش القت�شادي مقاربة اجتماعية 
الن�شاط  بعث  اإعادة  خالل  من  اقت�شادية 
حتريك  طريق  عن  وذلك  القت�شادي 
اإنتاجية  قدرات  و  مزايا  لها  قطاعات 
الجتماعية  اجلبهة  تدهور  وتفادي   ،
اأمر  القت�شادية  البيئة  حتيني  اأن  كما   ،
القت�شادية  املقاربة  لتج�شيد  �رشوري 
بتفعيل  مطالبة  احلكومة  الإجتماعية،   و 
القطاعات التي ميكنها اأن ترجع باملردودية 
كالقطاع الفالحي و ال�شناعات التحويلية و 
قطاع اخلدمات خا�شة يف جمال اخلدمات 

البنكية .

القطاع  لتنظيم  يجب  ماذا   
الفالحي ؟

يجب اأن يتم اإعطاء القطاع الفالحي الأولوية 
و الدعم لو�شائل لأنه يتعلق بالأمن القومي 
، لبد من ع�رشنة القطاع و اإيجاد احللول 
الالزمة خا�شة فيما يتعلق بالعقار الفالحي 
على  بتوفرها  املعروفة  الأرا�شي  خا�شة 
اأرا�شي  اإ�شكال  حبي�شة  وهي  الإنتاج،  
العر�ش ، كذلك امل�شتثمرات الفالحية لبد 
من اإعطاء املواطن الفر�شة يف امليدان من 

خالل الدعم و املرافقة.

    ماهي الركائز  لتحقيق اإقالع 
اإقت�سادي ؟

بعث  اإعادة  يجب  اقت�شادي  اإقالع  لتحقيق 
النمو خللق اقت�شاد م�شتدام و خالق للرثوة 
الطاقوي  الإنتقال  هي  الثانية  الركيزة   ،
املتجددة  بالطاقات  يتعلق  فيما  خا�شة 
اجلزائر  على  لبد   ، البديلة  الطاقات  و 
حتى   ، فعالة  ب�شفة  القطاع  هذا  اإ�شتغالل 
تكون لها مردودية، الركيزة الثالثة هي  بناء 
اقت�شاد املعرفة،  اإقت�شاد املعرفة ميكن اأن 
يخلق قيمة م�شافة ، اإقت�شاد املعرفة عرب 
العامل خلق 60 باملائة من القيمة امل�شافة،  
يجب اأن ت�شتغل اجلزائر و تعطي الفر�شة  

للكفاءات للتحقيق الإنتقال الرقمي،  .

     التمويل الإ�سالمي مل ياأخذ 
اإعطاءه  من  باأنه لبد  تظن  حقه، األ 

الفر�سة ؟

نتكلم  لزلنا  و   2020 �شنة  يف  اأننا  نتاأ�شف 
الطريقة  على  منتجات  عن  نتكلم  عن 
 ، بذلك  طالبنا  طاملا  ل  نحن  الإ�شالمية، 
املالية   وزير  ت�رشيحات  بع�ش  متفائلني 
البنكية  املنتجات  اإطالق  عم  حتدث  الذي 
البنكية  املنتجات  باأن  ون�شدد  الإ�شالمية، 
على الطريقة الإ�شالمية �شتمكن املواطنني 
من طرح الأموال بقناعة، و �شي�شاهم ذلك 
يف  املتداولة  النقدية  الكتلة  امت�شا�ش  يف 
للمواطن  بديال  وتكون   ، املوازية  ال�شوق 
تكون  حتى   املتعاملني  و  املوؤ�ش�شات  و 

عندهم اأريحية يف جانب التمويل .

حمكمة اجلنايات البتدائية ب�سكيكدة 

الإعدام يف حق عنا�سر جماعة اإرهابية 
البتدائية  اأ�شدرت حمكمة اجلنايات 
اإطار  �شكيكدة يف  لدى جمل�ش ق�شاء 
جل�شتها املنعقدة اأم�ش الأحد، حكما 
غيابيا بالإعدام يف حق  اأفراد جماعة 

اإرهابية.
غيابيا  حكما  املحكمة  اأ�شدرت  وقد 
اأ�شخا�ش، ترتاوح  بالإعدام يف حق 4 
اأعمارهم بني 33 و 48 �شنة، وينحدرون 
من وليات وهران و�شكيكدة وجيجل 
بجنايات  اإدانتهم  بعد  و�شطيف 
اإرهابية  جماعة  يف  »النخراط 
م�شلحة بغر�ش بث الرعب يف اأو�شاط 

ال�شكان« و 
الإ�رشار  �شبق  مع  العمد  »القتل 

العمد  القتل  »حماولة  و  والرت�شد« 
والتي  والرت�شد«  الإ�رشار  �شبق  مع 

ا�شتهدفت اأفراد من اجلي�ش .
الإحالة  قرار  يف  جاء  ما  وح�شب 
وردت   2018 30 جويلية  »بتاريخ  فاإنه 
الوطني  اجلي�ش  اأفراد  اإىل  معلومات 
تواجد  مفادها  ب�شكيكدة  ال�شعبي 
احلدبة  عني  بجبل  اإرهابية  عنا�رش 
�شكيكدة(  )�رشق  بعزابة  بي�شي  بغابة 
امل�شتقلة  امل�شاة  كتيبة  تنقلت  اأين 
الوطني  اجلي�ش  لأفراد  التابعة 
املكان  عني  اإىل  ب�شكيكدة  ال�شعبي 
والإحاطة  والتطويق  البحث  اأجل  من 
بغابة  احلدبة  عني  بجبل  والتم�شيط 

بي�شي بعزابة واملناطق 
منطقة  اإىل  وبو�شولهم  له  املجاورة 
جمموعة  هاجمتهم  املاحلة  عني 
اإرهابية جمهولة العدد والعدة تن�شط 

باملنطقة«.
وقع  الذي  امل�شلح،  ال�شتباك  اأ�شفر 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  اأفراد  بني 
الق�شاء  عن  الإرهابية،  واملجموعة 
الهوية  جمهويل  اإرهابيني   4 على 
ع�شكريني  ا�شت�شهاد  اإىل  بالإ�شافة 
جل�شة  وخالل  اآخرين،  واإ�شابة 
واأولياء  ال�شحايا  اأكد  املحاكمة 
الع�شكريني املتوفني ما ورد يف قرار 

الإحالة.

بعد طلب هيئة دفاع املتهم الرئي�سي  

تاأجيل حماكمة عبد الغاين هامل وعائلته ليوم الأربعاء 
اأم�ش  اجلزائر  ق�شاء  مبجل�ش  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
لالأمن  ال�شابق  العام  املدير  ف�شاد  ملف  الأحد حماكمة 
عائلته  اأفراد  من  الغاين هامل وعدد  عبد  الوطني 
وولة  الدولة  هيئات  خمتلف  يف  �شابقني  واإطارات 
�شلة  ثقيلة  ذات  املتابعون  بتهم  ال�شابقني  اجلمهورية 
احلالة  �شوء  ب�شبب  القادم  الأربعاء  اإىل  الف�شاد  بق�شايا 
ال7ذي  هامل  الغاين  عبد  الرئي�شي  للمتهم  النف�شية 
الق�شية  هذه  يف  نافذة  �شجنا  �شنة  ب15  عقوبة  يواجه 
فيما تواجه زوجته واأبنائه عقوبات ال�شجن النافذ ملدة 
حمكمة  هيئة  اأجلت  وقد   . �شنوات  و3   10 بني  ترتاوح 
وان  �شبق  التي  الق�شية  اأم�ش هذه  م�شاء  اجلزائر  ق�شاء 
ف�شلت فيها حمكمة �شيدي اأحممد يف الفاحت من اأفريل 
الغاين  عبد  املتهم  دفاع  هيئة  لطلب  ا�شتجابة  الفارط 
هامل وعائلته مبربر �شوء حالته النف�شية كما كان العديد 

من املحامني املتاأ�ش�شني يف هذه الق�شية طلبوا بتاأجيل 
البالد  بها  متر  التي  ال�شحية  الظروف  ب�شبب  الق�شية 

جراء جائحة وباء كورونا

مع تاأجيل  زيارته للجزائر لأ�سباب  غري معروفة

عقيلة �سالح يف زيارة ر�سمية  للمغرب
املغربي،   »360  Le« موقع  ك�شف 
جمل�ش  رئي�ش  بقيادة  ليبياً  وفداً  اأن 
النواب الليبي امل�شت�شار عقيلة �شالح،  
يف  باملغرب،  الأحد  اأم�ش  حل   قد 
زيارة ر�شمية يلتقي خاللها عدداً من 
امل�شوؤولني املغاربة على راأ�شهم رئي�ش 
وبح�شب  املالكي  احلبيب  الربملان 
ذات املوقع، فاإن رئي�ش جمل�ش النواب 

مرفوقا  �شيكون  �شالح،  عقيلة  الليبي 
اإجراء  بغر�ش  وذلك  كبري،  ليبي  بوفد 
تعرفه  الذي  الو�شع  حول  حمادثات 
اليوم  الليبي،  الوفد  ويلتقي  ليبيا. 
الثنني رئي�ش جمل�ش النواب املغربي 
املفاو�شات  وترتكز  املالكي،  احلبيب 
على الأزمة الليبية، ف�شاًل عن مناق�شة 
م�شاألة ت�شدير النفط وتوزيع عائداته 

زيارة  الغريب  الليبيني  بني  بالت�شاوي 
�شالح،  عقيلة  الليبي،  الربملان  رئي�ش 
ب�شكل  تاأجيلها  مت  قد  اجلزائر  اإىل 
اأن  املقرر  من  كان  اأن  بعد  مفاجئ، 
للعا�شمة  يومني  ت�شتغرق  زيارة  يبداأ 
اجلزائرية، يبحث خاللها مع الرئي�ش 
الأزمة  م�شتجدات  تبون  عبداملجيد 

الليبية.

مع احتمال تو�سيع الإجراء 

غلق جميع مداخل العا�سمة  
م�شاء  الوطني   الدرك  قيادة  اأعلنت 
اأم�ش عن غلق جميع مداخل اجلزائر 
العا�شمة يف اإطار تطبيق الإجراءات 
انت�شار  ومنع  مبكافحة  اخلا�شة 
فريو�ش كورونا، حيث مت منع الدخول 
 ، الثالث   اجلهات  من  العا�شمة  اإىل 
ال�شفحة  يف   جاء  ما  وح�شب  هذا 

التابعة  طريقي  ملوقع  الر�شمية 
الوطني فقد مت  غلق  الدرك  لقيادة 
جميع مداخل ولية اجلزائر العا�شمة 
ال�رشقية والغربية  واجلنوبية  لتفادي 
دخول اأي كان ، هذا وقد مت ا�شتثناء 
رخ�ش  يحملون  الذي  الأ�شخا�ش 

تنقل .

 .   مدخل خمي�ش اخل�شنة نحو الدار 
البي�شاء كو�شيدار مغلوق.

الرغاية  نحو   بومردا�ش  مدخل     .
مغلوق  )و عدة مداخل اأخرى... على 
غرار مدخل تيبازة نحو زرالدة مغلوق 

مدخل البليدة نحو بابا علي مغلوق
حممد بن ترار عطار ب

م.�ش
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اجللفة : حممد �سبع

من  متع�سف  ب�سكل  ال�ستثنائهم 
اإجراءات  الت�سوية يف اإطار ا�ستغالل 
غرار  على  االحتياطية  القوائم 
للقوائم  بالن�سبة  تطبيقه  �سيتم  ما 
مب�سابقتي  اخلا�سة  االحتياطية 
االختبارات  اأ�سا�س  على  التوظيف 
التعليم  اأ�ساتذة  برتبتي  لاللتحاق 
الثانوي  التعليم  واأ�ساتذة  املتو�سط 
وكذا  �سنة 2017  بعنوان  املنظمتني 
اأ�سا�س  على  التوظيف  مب�سابقة 
اأ�ساتذة  االختبارات لاللتحاق برتبة 
املنظمة  االبتدائية  املدر�سة 
يف  �سغل  ق�سد   2018 �سنة  بعنوان 
كل  البيداغوجي  االحتياج  حدود 
والتي  ال�ساغرة  املالية  املنا�سب 

�ست�سغر فعليا، اخلا�سة برتب التعليم 
للزوال.   االيلة  وكذا  منها  القاعدية 
ويف هذا ال�سياق، اأبدى املرت�سحني 
العمال  م�سابقات  يف  االحتياطيني 
اإ�ستغرابهم   2017 بعنوان  املهنية 
الرتبية  وزارة  م�سالح  لتجاهل 
العمل  بتمديد  العديدة  ملطالبهم 
واحتقارها   ، االحتياطية  بالقوائم 
قرار  اأ�سباب  اأن  من  بالرغم  لهم 
االحتياط  بقوائم  العمل  متديد 
االأ�ساتذة  توظيف  مل�سابقات 
انت�سار  فتداعيات  اأي�سا،  ت�سملهم 
19(والتدبري  )كوفيد  كورونا  وباء 
و�سمان  انت�ساره  ملنع  املتخذة 
التمدر�س املنتظم لتالمذتنا خالل 
التي   2021/2020 الدرا�سية  ال�سنة 
متت االإ�سارة لها كاأ�سا�س للموافقة 

على مقرتحات االجتماع املوؤرخ يف 
اإقرار  اأي�سا  تفر�س   2020/07/13
القوائم  ا�ستغالل  مبوا�سلة  احلق 
لثبوت  املهنيني  للعمال  االحتياطية 

رتبهم مبختلف  امل�سجل يف  العجز 
املوؤ�س�سات الرتبوية و�رضورة تغطية 
كل املنا�سب املالية ال�ساغرة برتب 

العمال املهنيني.

اأثار بيان الأمانة العامة لوزارة الرتبية الوطنية املوؤرخ 
يف 20/07/2020 املتعلقة با�ستغالل القوائم الحتياطية 
مل�سابقات توظيف الأ�ساتذة بعنوان �سنتي 2017 و 2018 ، 

ا�ستهجان وا�سع لفئة احتياطي م�سابقة توظيف العمال 
املهنيني اخلا�سة بقطاع الرتبية بعنوان �سنة 2017  .

ا�ستثناهم بيان وزارة الرتبية 

مطالب با�ستغالل القوائم االحتياطية للعمال املهنيني 
واملراقب  االأمني،  اخلبري  ك�سف 
الدويل ال�سابق يف بعثة االأمم املتحدة 
لل�سالم، اأحمد كرو�س، اأم�س، اأن زيارة 
برنارد  الفرن�سي،  ال�سهيوين  الكاتب 
لليبيا، دون علم ال�سلطات  هرني ليفي 
الر�سمية، يوحي باأن مراكز القوى يف  
يوجد  وال  متفرقة،  الوفاق  حكومة 
اأن  اأ�سا�س  على  بينها،  فيما  تن�سيق 
ت�سعى  عمل،  برنامج  تبنت  منها،  كل 
بذلك  مغلبة  امل�ستقبل،  يف  لتنفيذه 
م�ساحلها اخلا�سة، على م�سلحة ليبيا 
ككل، رغم اأن االأخري اأكد ح�سوله على 

ت�رضيح ر�سمي لزيارة البالد.
و قال الدكتور كرو�س يف ت�رضيح خ�س 
به يومية »الو�سط«، اأنه بعد طرد قوات 
معارك  وقعت  طرابل�س،  من  حفرت 
بينية جانبية، وحرب مواقع يف �سوارع 
طرابل�س، بني الكتائب املوجودة هناك، 
لل�سيطرة وتو�سيع نفوذها يف املنطقة، 
حلجز  ي�سعى  اجلميع  اأن  م�سريا 
اأمكنته، ملا بعد نهاية ال�رضاع، لي�سبح 
يف  احل�سا�سة  االأماكن  على  امل�سيطر 
ي�سمع،  �سوت  له  ي�سبح  وبالتايل  ليبيا، 

ومن �سناع القرار فيما بعد.  

من اأ�سدر تاأ�سرية الدخول ؟

الفكرة  اأن  املتحدث،  اعترب  كما 
الوفاق  حكومة  اأن  حول  املتداولة 
برنار  بزيارة  علم  لديها  لي�س  الليبية 
لكنها  جدا،  واردة  فكرة  هي  ليفي، 
لالأ�سف تك�سف ه�سا�سة النظام القائم 
الزائر  الأن  فيه،  ال�سعف  ومواطن 
قد  به«،  مرغوب  »الغري  الفرن�سي 
عندما  باليقني،  ال�سك  ح�سبه  قطع 
اأعلن ح�سوله على فيزا ب�سفة ر�سمية 
الليبية،  الداخلية  وزارة  من  عادية، 
حتت غطاء اإجراء تقارير �سحفية لكل 
مات�س«الفرن�سية،  »باري  جريدتي  من 
االأمريكية،  جورنال«  �سرتيت  و«وول 
التي  التجاوزات  حول  تقارير  لتقدمي 
ليبيا، موؤكدا ح�سب م�سادر  حتدث يف 
من  ا�ستقبل  قد  برنارد  اأن   ، مطلعة 
قبل كتائب م�رضاته، املت�سبعة بالنفوذ 
بالرجل  اإياه  والرتكي، وا�سفا  القطري 
املكروه يف العلن، لكن املحبوب �رضا، 

على حد تعبريه.

اأحمد كرو�ص يوؤكد لـ"الو�سط" بخ�سو�ص 
زيارة برنار ليفي

زيارة "غراب ال�سوؤم" لي�ست 
االأوىل لليبيا

العايل  التعليم  اأعلنت  وزارة 
اأن  العلمي  اأم�س االحد،  والبحث 
نتائج التقييم العلمي للدفعة االأوىل 
باالأ�ساتذة  املتعلقة  الطلبات  من 
منح  من  امل�ستفيدين  والطلبة 
درا�سية باخلارج يف اإطار الربنامج 
اال�ستثنائي دفعة 2019/2020  قد 

خمتلف  طريق  عن  حتويلها  مت 
باخلارج  الدبلوما�سية  املمثليات 
وكذا عن طريق موؤ�س�سات التعليم 
االأ�سلية  العلمي  والبحث  العايل 
ما  ح�سب  للمعنيني،  لتبليغها 
للوزارة.  واأو�سح  بيان  اأورده 
الطلبة  تخ�س  العملية  بان  البيان 

متديد  طلبات  اأودعوا  الذين 
الفرتة  تعوي�س  بغر�س  املنح 
فرتة  خالل  املنحة  من  ال�سائعة 
وباء  عن  الناجتة  ال�سحي  احلجر 
العامل  دول  كوفيد 19 مبختلف 
م�سريا اإىل اأن باقي الطلبات التي 
قيد  اأنها  متاأخرة  الوزارة  وردت 

الدرا�سة من طرف جلان اخلرباء 
بالنتائج  اإبالغهم  و�سيتم  العلميني 
يف اقرب االآجال، كما لفت البيان 
اأن  انتباه عموم االأ�ساتذة والطلبة 
�سيكون  التمديد  عملية  �رضيان 

ابتداء من �سهر �سبتمرب القادم
ع.ب

 فجرت  قائمة  50 م�سكن من  �سيغة 
االألبيا  بالرم�سي 25 كلم �سمال تلم�سان 
التوا�سل  مواقع  على  �رضو�سا   حربا 
البلدي  املجل�س  مابني  االجتماعي 
ورئي�س الدائرة ، بفعل تبادل االتهامات 
و�سطاء  طريق  عن  الطرفني  بني  مع 
على �سبكة التوا�سل االجتماعي عجل 
حتقيقات  وفتح  الوالية  وايل  بتدخل 
دائرة  امن  م�سالح  قبل   من  ق�سائية 
الوقت  ففي   ، امللف  يف  الرم�سي 
البلدية  رئي�س  اتهم مقربون من  الذي 
رئي�س الدائرة بالبزن�سة يف قائمة ال50 
م�سكن بالتواطوؤ مع ع�سو من املجل�س 
ا�ست�سارة  دون  القائمة  واإقامة  البلدي 
الذي   الوالية  وايل  ورا�سلوا  االأع�ساء  
اأقدم على اإلغاء القائمة  وطالب بعقد 
الإعادة  البلدي   للمجل�س  طارئة  دورة 
بوا�سطة  الدائرة  رئي�س  رد   ، القائمة 
يتهم  املجل�س  رئي�س  ان   ، مقربيه 
رئي�س البلدية للت�سرت على �سوء ت�سيريه 
النظافة  م�ساكل  يف  حتكمه  وعدم 
متعلقة  الق�سية  وامل�ساريع   واأن 

ب�ساأنها  والتي عقدت   ، ب130 م�سكن  
بح�سور   2020/03/16 بتاريخ   جل�سة 
كافة االأع�ساء  واأن امللف مل يناق�س  

اإىل غاية بعد العيد .
�رضاعا  جعلت  التي  الق�سية  هذه 
ورئي�س  املري  بني  يندلع  كبريا 
الكربى  التجاوزات  الدائرة   لك�سف 
الرم�سي  دائرة  رئي�س  عليها  ينام  التي 
والقطع  ال�سكن  م�ساكل  خا�سة  
املدينة  بتفجري   تهدد  التي  االأر�سية 
زيادة  بالوالية   ثالث جتمع  تعترب  التي 
ملفات   يف  العقار وتواطوؤه  نهب  على 
القوا�سري  بقرى  الفالحي  العقار  نهب 
اله�س  البناء  وم�ساكل  بونوار   و�سيدي 
امل�سوؤول  تطيع  قد  التي  وغريها  
االأول عن الدائرة الذي يبدو اأنه با�رض 
التي   الرم�سي  بلدية  ت�سيري  يف عرقلة 
مل  كدائرة  راأ�سها  على  تن�سيبه  ومن 
الفنت  زرع  نتيجة  اال�ستقرار   تعرف 
اأع�ساء  بني   الداخلية   وال�رضاعات  

املجل�س .
حممد بن ترار 

متديد املنح الدرا�سية باخلارج

ال�سروع يف  حتويل نتائج التقييم العلمي 
الوايل وقف القائمة  والأمن يحقق مع الطرفني

�سراع مابني رئي�س البلدية 
ورئي�س الدائرة بالرم�سي

بح�سور ال�سلطات املدنية والع�سكرية 
ووزير املجاهدين

عميد النواب حممود قمامة 
ي�سيع ملثواه االأخري 

مبقربة  ال�سبت  اأم�س  اأول  اأم�سية  �سيع 
مترنا�ست جثمان  عميد نواب اجلنوب 
قمامة  حممود  املجاهد  و  بالربملان 
مثواه  اإىل  مترنا�ست  والية  اأعيان  اأحد 
ال�سلطات  اجلنازة  ح�رض  االأخري   . 
املدنية و الع�سكرية ووزير املجاهدين 
املائية  املوارد  ووزير  زيتوين،  الطيب 
الوطني  اإىل  ال�سعبي  ورئي�س املجل�س 
املواطنني  ،  من  غفري  جمع  جانب 
اجلمعة  يوم  تويف  قد  الفقيد  وكان 
 ، ع�سال  مر�س  اثر  وذلك  الفارط 
حممود  قمامة  ويعترب  املجاهد 
بالربملان  الكبري  اجلنوب  نواب  عميد 
كما   ، مترنا�ست  والية  اأعيان  اأحد  و 
االأفالن  بحزب  املنا�سب  عديد  تقلد 
لعل من اأبرزها ع�سو اللجنة املركزية 
منذ  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
اإىل   1988 �سنة  للحزب  الرابع  املوؤمتر 

اأن وافته املنية  و اأمني حمافظة والية 
مترنا�ست منذ �سنة 1990 ، كما اأنه كان 
نائب بالربملان خلم�سة عهدات متتالية 
ممثال لوالية مترنا�ست وبنف�س احلزب، 
عديد  تقلد  فقد  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
امل�سوؤوليات باملجل�س ال�سعبي الوطني 
املجل�س  لرئي�س  نائب  بينها  من  لعل 
املمتدة  الفرتة  يف  الوطني  ال�سعبي 
من 2001-2002 ، ورئي�س للجنة النقل 
والال  ال�سلكية  واالت�ساالت  الربيد   ،
�سلكية يف الفرتة املمتدة من 2012اىل 
غاية 2013.  من جهته فقد بعث الوزير 
تعزية  بربقية  جراد  العزيز  عبد  االأول 
يف  مناقبه  عدد  اأين  الفقيد  لعائلة 
خدمة البالد داعيا املوىل عز وجل اأن 
يتغمده برحمته الوا�سعة و اأن يلهم ذويه 

ال�سرب وال�سلوان .
اأحمد باحلاج / �سيخ مدقن

قام الوايل املنتدب للمقاطعة االإدارية 
اإجراءات  باتخاذ  اأم�س،  الوادي،  لباب 
لالإجراءات  التجار املخالفني  يف حق 
تقارير  على  بناءا  عليها،  املن�سو�س 
باملراقبة  املكلفة  الوالئية  اللجنة 
كورونا،  فريو�س  من  للوقاية  والردع 
عن تعليق الن�ساط التجاري لـ316 حمل 
جتاري ببلديات املقاطعة، على غرار 

170 حمل جتاري، يف نف�س املكان.
عرب  اجلزائر،  لوالية  بيان  واأفاد 
عن  للمقاطعة،  الر�سمية  ال�سفحة 
حمل  لـ316  التجاري،  الن�ساط  تعليق 
جتاري ببلديات املقاطعة، على غرار 
املكان،  نف�س  يف  جتاري،  حمل   170
يف  جتاري  حمل   107 باالإ�سافة 
قري�س،  وادي  يف  حمل  و16  الق�سبة، 

رئي�س حميدو، و7 حمالت  و16 حمل 
الن�ساط  تعليق  مت  كما  بولوغني،  يف 
وهي  يومية،  اأ�سواق  لـ3  التجاري 
�سوق الالهم ، �سوق زوج عيون ببلدية 
الق�سبة، اإىل جانب تعليق ن�ساط �سوق 

�سعيد تواتي ببلدية باب الوادي.
بتعليق  امل�سدر،  نف�س  اأ�ساف  كما 
الن�ساط التجاري لـ4 مراكز جتارية، وهي 

التجاري printemp ببلدية  املركز 
االأنفاق،  التجاري  املركز  الق�سبة، 
املركز التجاري اأروقة باب الوادي، و 
املركز التجاري ابراهيم غرافة ببلدية 
باب الوادي، مبا يف ذلك تعليق ن�ساط 
ل�سوبريات GABA ببلدية  التجاري 

باب الوادي.
مرمي خمي�سة

�رضاعات  الوطنية  الرابطة   تعي�س 
املوؤمتر  قبل  كبرية  اأياما  داخلية 
�سهر  نهاية  �سيقد  يف  الوطني  الذي 
�سبتمرب املقبل بغية تعني مكتب وطني 
جديد لت�سيري الرابطة بعد رف�س  وزارة 
الذي  الوطني  الداخلية  للمجل�س 
عقد  يف الفاحت من ماي من �سنة 2019 
الداخلية  وزارة  مرا�سلة  ان  حيث   ،

الو�سط  ن�سخة  ال�سادر  تلقت  التي 
رقم  حتت   2019 بتاريخ  19دي�سمرب 
ن�س  ح�سب  والتي  جاءت   09056
املر�سلة خمالفة معها ت�سقط كل الهياكل 
املكتب  رئي�س  عنه  مبافيها  الناجمة 
الوطني الذي مت �سحب الثقة منه بتاريخ 
14 /2020/03 من قبل اأع�ساء املكتب 
عنهم  بتاريخ  ال�سادر  والبيان  الوطني 

الوطنية  الرابطة  تعي�س   ،2020/06/17
املفرو�س  ومن  حيث   ، اأيامها  اأحلك 
فاأنه  للرابطة  الداخلي  للقانون  ووفقا 
للمجل�س  الداخلية  وزارة  رف�س  وبعد 
للمكتب  يعود  الت�سيري  فاأـن  الوطني 
يراأ�سه  ال�سيد  ال�سابق  الذي  الوطني 
اأ�سبحت  ر�سوان    اأحمد  �سيد 
يف  الوطنية  براأ�سني  خا�سة  الرابطة 

ظل  الو�سعية التي تعرفها اجلامعة   من 
كوفيد  فر�سها  التي  االأو�ساع  خالل 
اأياما  قوية  تكون  احلرب  جعل  ما   19
الوحيد  يعد  الذي  املوؤمتر  قبل  انعقاد 
لهذا  القانونية  ال�رضعية  يحدد  الذي 
عمق  يف  بجذوره  ال�سارب  التنظيم 

الطلبة واجلامعة اجلزائرية .
حممد بن ترار

بناءا على تقارير اللجنة الولئية حول باب الواد

غلق 316 حمل جتاري و 3 اأ�سواق يومية 

الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني  

�سراعات داخلية حول رئا�سة املكتب الوطني 
.    وزارة الداخلية رف�ست  جمل�سها الوطني  املنعقد يف اأول ماي 2019

اجلوية اجلزائرية

اإجالء 1004 جزائري من م�سر واالأردن وعمان ورو�سيا
اجلوية  اخلطوط  �رضكة  برجمت 
من  اأم�س،  رحالت،   3 اجلزائرية، 
بكل  العالقني  اجلزائريني  اإجالء  اأجل 
وح�سب  ورو�سيا.  واالأردن  م�رض  من 
برجمة  متت  فقد  لل�رضكة،  بيان 
حوايل  متنها  على  م�رض،  اإىل  رحلة 

مبطار  �ستحط  والتي  جزائري،   280
رحلة  برجمة  جانب  اإىل  ق�سنطينة، 
 300 حوايل  متنها  على  االأردن،  اإىل 
�سخ�س، مبا يف ذلك رحلة اإىل رو�سيا، 

على متنها 300 �سخ�س.
يف حني، حطت مبطار حممد خي�رض 

 03 ال�ساعة  حدود  يف  ب�سكرة،اأم�س، 
اخلطوط  طائرة  �سباحا،  دقيقة  و15 
اجلوية اجلزائرية، قادمة من �سلطنة 
كان  راكبا،   124 متنها  وعلى  عمان، 
املحلية  ال�سلطات  ا�ستقبالهم  يف 
اإجالء  اإطار عملية  ب�سكرة، يف  لوالية 

والذين  باخلارج،  العالقني  املواطنني 
�سيدي  ال�سياحي  املركب  اإىل  نقلوا 
على  بهم  التكفل  �سيتم  اأين  يحي، 
احلجر  فرتة  لق�ساء  املركب  م�ستوى 

ال�سحي 14 يوما.
مرمي خمي�سة

مرمي خمي�سة



الإثنني 27  جويلية  2020  املوافـق  لـ 06 ذو احلجة   1441ه 24 �ساعة4

ال600 عامل  عن  مايزيد   احتج 
اأ�سهم  ذات  العمومية  وعاملة  بال�رشكة 
اخلوا�ص  املعروفة  اأحد  مع  بال�رشاكة 
با�سم »�سيتال« املخت�سة يف �سناعة كوابل 
باملنطقة  مقرها  الواقع  و  ال�سيارات 
�ستوان  بتلم�سان  بعدما  ببلدية  ال�سناعية 
تبني اأنهم مهددون بالطرد م تع�سفيا رغم 
اأنهم يحوزون عقودا غري منتهية املدة  اإال 
اأجورهم  منذ03  تدفع  مل  االإدارة  اأن 

ا�سهر  
انه  العمال  ممثلوا  وك�سف  هدا 
ووزير  تلم�سان  وايل  قاموا  مبرا�سلة 
ق�سيتهم  يف  التدخل  اأجل  من  ال�سناعة 
خا�سة واأنهم كانوا قد احتجوا قبل 06 اأ�سهر 
وان  خا�سة   ، ق�سيتهم  بت�سوية  ووعدوهم 
الو�سعية االقت�سادية للموؤ�س�سة يف تدهور 
بعد غلق م�سنع ال�سيارات« رونو  بوهران 

الذي كانت تربطها بها عقود دعم ومتويل 
العمال  ب�رشورة  ، من جهة اخرى  طالب 
هذا  و  ملوؤ�س�ستهم  االإنتاج  يف  الزيادة 
التي تقوم  ال�رشكات  بالتعاقد مع خمتلف 
برتكيب ال�سيارات و املركبات و ال يقت�رش 
مت  التي  وهران  رونو  �رشكة  مع  التعاقد 
العمال  اأن  ذكر  و  موؤقتا  ن�ساطها  تعليق 
الكوابل  بت�سنيع  كذلك  تقوم  موؤ�س�ستهم 
االإنرتنت  و  الهاتف  ب�سبكة  اخلا�سة 
اإال  ال�سوق  اكت�ساح  الذي  ميكنها  االأمر 
هذه  لتحطيم  ت�سعى  اأطرافا  اإدارية  اأن 
ما  وحتيال  الهامة  االقت�سادية  املوؤ�س�سة 
هذا   ، البطالة  على  عامل   600 عن  يزيد 
احتجاجا  تنظيم  على  العمال  واإقدام 
وزير  بتدخل  الوالية  للمطالبة  اأمام  مقر 
اإ�سكالهم  واإنقاذ املوؤ�س�سة  ال�سناعة حلل 

.

حممد بن ترار

العديد  خو�س�سة  اإىل  باالإ�سافة 
بطريقة  املوؤ�س�سات  من 
عن  يزيد  ما  م�سبوهة  واإقامة 
املال  لنهب  وهمية  موؤ�س�سة    40
يتقدمها  م�سنع  فقط  العام 
الزيت مبغنية والذي مت ال�سيطرة 
ال�سناعيني  احد  قبل  من  عليه 
احلا�سلني  اكرب  من  يعد  الذي 
و�رشح  البنكية    القرو�ص  على 
الذرى  م�سنع  عامال  وكذا   360
بداأت املنطقة ، وم�سانع لالآجر 
واآخر   ، وال�سواحلية  بالرم�سي 
 ، احل�سيني   ب�سيدي  وهمي  
املوؤ�س�سات  ع�رشات  على  زيادة 
التي تعرف باال�سم فقط ، حيث 
قرو�ص   على  اأ�سحابها  ح�سل 
ا�ستعملوها   بعدما  باملاليري 

يف  ملكيتها  اأن  رغم  ك�سمانات 
هذا  للدولة   ،  تابعة  احلقيقة 
ملف  يف  حتقيق  فتح  مت  وقد 
االأعمال  رجال  اأخذ  �سيطرة 
ال�سلطة   والذي  من  املقربني 
من  املاليري  نهب   من  متكن 
العديد  وحتطيم  الدولة  ميزانية 
على  العمومية  املوؤ�س�سات  من 
واالأنعام  الدواجن  ديوان  غرار 
�سوق  على  ال�سيطرة  اأجل  من 
هذه املادة باالإ�سافة اإىل ح�سوله 
بطرق  للدولة  تابعة  اأرا�سي  على 
م�سبوهة ونهبها من  اأ�سحابها  ، 
اأهم  على  الق�ساء  يف  �ساهم  كما 
من�ساأة مبدينة مغنية وهي م�سنع 
باملنطقة  وال�سابون  الزيت 
ال�سناعية ملغنية التي ح�سل عليها 
عمالها  و�رشح  الرمزي  بالدينار 
خمزن  اإىل  وحولها  عتادها  وباع 

لالآالت الفالحية التي يركبها بعد 
ا�ستريادها على �سكل قطع غيار 
عرب ميناء الغزوات وبطرق ي�ستبه 
االأموال  لروؤو�ص  حتويل  اأنها 

حتقيقات   فيها  انطلقت  والتي 
قطع  على  ح�سل  كما   ، وطنية 
بكل  الرمزي  بالدينار  اأر�سية 
وعني  مبغنية  دامو  بن  اأوالد  من 

 ، تلم�سان  �رشق  كلم   10، فزة 
باالإ�سافة اإىل ملف مقاول ح�سل 
الإقامة  القرو�ص  من  مليار   120
�سفقات  باأغلب  فازت  �رشكة 
بالوالية  ملدة  الطرق  تزفيت 
اأن  قبل  �سنوات  ،  ال10  فاقت 
اخلارج  اإىل  ويفر  عنادها  يبيع 
ثقيلة،اأكرث  خلفه  ملفات  تاركا 
يزيد عن  اإح�ساء ما  من هذا مت 
الوثائق  على  موجود  م�سنع   40
املاليري  من  ا�ستفادت  فقط 
دون اأية  ظهور لال�ستثمار ، حيث 
هربت  االأموال  اغلب  اأن  تبني 
التحقيقات  هذه   ، اخلارج  اىل 
من  العديد  ملفات   اإىل  ت�ساف 
الت�سرت  التي مت  املن�ساآت الكربى 
االأ�سبق  الوايل  عهد  يف  عليها 
راأ�سها  على  تلم�سان   والية  لوايل 
املياه  ت�سفية  حمطات  ملفات 

ومطار  الدولة  اإقامة  وم�رشوع 
�ستي  الال  وه�سة  احلاج  مي�سايل 
تلم�سان  والتليفرييك  وجامعة 
باأ�سعاف  اأ�سعارها  اأجنزت  التي 
ملف  فتح  اإىل   باالإ�سافة 
وال�سفقات  فندق  الروني�سو�ص 
تتم  كانت  امل�سبوهة  التي 
اإقامة  اأجانب  يف  بتواطوؤ  فيه 
امل�سوؤولني  وتهديد  �سفقات  
حتويل  واالأ�سخا�ص  وكذا 
للف�ساد   اإىل موقع  الفندق  ملهى  
بتواطوؤ  امل�سبوهة   وال�سفقات 
وم�سبوقني  نافدين  رجال  من 
عليهم  يعتمد  الذين   ق�سائيا 
والقيام  املواطنني  ترهيب  يف 
انتخابات  يف  الق�ساة  باعتداءات 
مقرب  ل�سالح  االأمة  جمل�ص 
ب�سجن  موجود  �سابق  وزير  من 

احلرا�ص  .

با�سرت م�سالح   ال�سرطة الق�سائية باأمن ولية تلم�سان  با�ستدعاء العديد من رجال الأعمال والإطارات ال�سامية للتحقيق مع  �سحب 
جوازات �سفرهم يف اإطار اإعادة فتح  العديد من ملفات الف�ساد التي كانت رهن الأدراج  باأمر  من اإطارات �سامية مقربة من الع�سابة ، خا�سة 

ما تعلق منها مب�ساريع كربى تخ�س ملفات �سكنية  ومن�ساآت اإدارية على راأ�سها ملف  اجناز جمل�س ق�ساء تلم�سان و�سكنات اأوبيجيي الذي �سبق 
وان اتهم فيه وايل �سابق ورئي�س ديوانه قبل اأن ي�سقط من املحاكمة

رغم اأنهم ميلكون عقود  غري منتهية املدة

600 عامل من �سركة �سيتال 
مهددون بالطرد 

 ا�ستدعاء اإطارات �سامية ورجال اأعمال للتحقيق  بتلم�سان

العدالة تفتح  ملف خو�س�سة  امل�سانع ونهب املال العام 
.      اإح�ساء 40 م�سنعا موجودا على الأوراق فقط

يف  احلقوقيني  من  الع�رشات  نا�سد 
حافظ  العدل   وزير  جماعية   مرا�سالت 
االأختام ب�رشورة اإعادة النظر يف املنظومة 
بحقوق  مت�ص  �سارت  التي  الق�سائية 
وحقوقهم  م�ساحلهم  وته�سم  املتقا�سني  
م�ستوى  على   اجلدولة   خالل  من  خا�سة 
اأو املجل�ص  وحتى يف املحكمة  املحكمة 
العليا  ، وذلك على خلفية اإح�ساء االآالف من 
الق�سايا العالقة منذ �سنوات ، وذلك ب�رشورة  
عملية  لت�سهيل  العدالة   ملفات  رقمنة 
حترك امللفات ومراجعة  االإجراءات التي 
العدالة   اإ�سالح  اتخذوها  �سمن  خمطط 
واملحكمة  الفوري  املتول  غرار  على 
اجلنائية  و التي اغلب االإ�سالحات �سارت 
يف غري �سالح  املتقا�سي رغم العديد من 
اللقاءات  واللجان التي مت اإقامتها الإ�سالح 
العدالة لكن حلد مل يتم االآن مل يتم  تقيمها 
م�ستوى  فعلى   . بتو�سياتها   االأخد  اأو 
اإجراءات  التزال  االبتدائية   املحاكم 
املثول الفوري تعترب  ما�سة بحقوق الدفاع 
للق�ساة  معقدة  اإجراءات  ت�سبب  وكذا  
يرتكون  الذين  الق�سائية  ال�سبطية  واأعوان 
يف  املحكمة  اأمام  وي�سلون  م�ساحلهم 
انتظار  نهاية حكم املتهمني اأما ب�رشاحهم 
او بنقلهم اإىل املوؤ�س�سة العقابية  ما ي�سيع 
مهامهم  خا�سة اأعوان الدرك يف البلديات 
التعداد   نق�ص  ظل  يف  خ�سو�سا  النائية 
اأطول  والعتاد ، كما جتعل مداومة الق�ساة 
خا�سة يف املحاكم الكربى  خا�سة يف حالة 
يعي�سون �سغوط  يجعلهم  ما  الق�ساة  نق�ص 
الفوري جتعل  املثول  اإجراءات  اأن  كبريىة 
التعامل مع امللف بعجلة  وتعني املحامي 

املحامي  غياب  حالة  ويف  وقت  يتطلب 
ثالثة  ملدة  احلب�ص   رهن  املتهم  يو�سع 
�سغطا  تخلق   اأنها  كما   ، االأقل  على  اأيام 
تعجز  ما  كثريا  التي  الدفاع   اأ�رشة  لدى 
املجدولة  الق�سايا  بني  ما  التوفيق  على 
اأخرى  جهة  من   ، الفوري  املثول  وق�سايا  
نقل  عملية  التزال  الق�سائية  وباملجال�ص 
امللفات تتم ورقيا رغم التطور الكبري الذي 
وجتهيزات  انرتنيت  من  املحاكم  �سهدته 
امللفات  رقمنة  �سمان  من  متكن  التي 
الإعادة اجلدولة على  يوما   45 تق�سي  التي 
اإذا  خا�سة   اال�ستئناف  حمكمة  م�ستوى 
يعد  الذي  االأمر   ، حمبو�سا  املتهم  كان 
اإذا كان  متديد للحب�ص االحتياطي خا�سة  
احلكم االبتدائي قد  جانب ال�سواب ،  كما 
و�سعوبة  كبرية  �سغطا  املجال�ص  ت�سهد 
ملعاجلتها  امللفات  نقل  يف  القا�سي  لدى 
اإليه  تر�سل  قد  والتي  حجمها  كرب  نتيجة 
االإمييل  تقنية  طريق  عن  احلا�سوب  عرب 
نقلها  من  وتعفيه  امللفات  رقمنة  حالة  يف 
ال�سغط  بفعل  منها  اأوراق  �سياع  واحتمال 
الكبري الذي يعي�سه الق�ساة ، من جهة اأخرى 
طالب اأ�سحاب املرا�سالت وزير العدل يف 
مراجعة اإجراءات  التعامل مع امللفات لدى 
املحكمة العليا  بحكم  اأنها حمكمة قانون  
اإجراءات  رغم  يتعطل  اأمامها  الطعن  واأن 
اإيداع امللفات على م�ستوى املجال�ص ، لكن 
هناك ملفات معرو�سة مل يتم الف�سل فيها 
و�سول  تاأخر   بفعل  05�سنوات   من  الأكرث 
مايعترب   ، البعيدة  املواقع  من  امللفات  
م�سا�ص بحقوق املتقا�سي ، كما اأن  �سغط 
امللفات �ساعف من معاناة الق�ساة وعرقلة 

�سواء  الغرف  لدى  امللفات  درا�سة  عملية 
االأمر  الدولة   جمل�ص  اأو  العليا  باملحكمة 
الذي ي�ستوجب رقمنة امللفات  وا�ستحداث 
هذا   ، ال�سغط  لتخفيف  جهوية  حماكم 
من  اجلنايات  حمكمة  حققته  ما  ورغم 
نتائج ايجابية على م�ستوى املجال�ص لكنها 
تبقى يف حاجة  اىل رقمنة امللفات لت�رشيع 
الق�ساة  قبل  من  امللف  ودرا�سة  التحقيق 
ومعاجلته �سواء لدى الدورات االبتدائية اأو 
اأن هناك ملفات مت قبول  اإال  اال�ستئنافية، 
جتدد  جمددا  ومل  مدة  منذ  فيها  الطعن 

و�ساعفت الكورونا من  ماأ�ساة الق�ساة
مادام  احلقوقيون  ت�ساءل  اآخر  جانب  من 
املتهم بريئا حتى تثبت اإدانته فلماذا  جند 
واحلجز  االحتياطي  احلب�ص  على  االبقاء 
ا�ستحداث  ظل  يف  لالأ�سخا�ص  التحفظي 
اإجراءاته  تطبق  التي مل  االلكرتوين  ال�سوار 
 ، له  االأموال  ور�سد  تكلفته  االآن رغم  حلد 
االإجراءات  يف  النظر  اإعادة  ي�ستوجب  ما 
احلب�ص  عن  بديلة  �سبل  عن  والبحث 
االإجرام  دائرة  تو�سيع  لتفادبي  االحتياطي 
مع  االحتكاك  ظل  يف  املبتدئني  لدى 
جمرمني حمرتفني يف ال�سجون ، وذلك من 
مناق�سة  بغية  وطنية  جل�سات   عقد  خالل 
بح�سور خمت�سني  كافة جوانبه  امللف من 
النف�ص  وعلم  االجتماع  وعلم  الق�ساء  يف 
ي�ستعجل  بنتائج  للخروج  واملعلوماتية  
الق�سائي   العمل  حت�سني  ل�سمان  تطبيقها 
واأعوان  الق�ساة  على   ال�سغط  وتخفيف 
الق�ساء  وتقلي�ص احلب�ص التع�سفي وه�سم 

حقوق املتقا�سني .
حممد بن ترار

بفعل غياب الرقمنة وال�سغط

ملفات عالقة على م�ستوى التحقيق واملحكمة 
العليا ل�سنوات 

.     حقوقيون يطالبون اإعادة النظر يف اإجراءات املثول الفوري 

له،  بيان  يف  �سوناطراك،  جممع  ك�سف 
اجلارية،  ال�سنة  نهاية  �سيت�سلم  اأنه  اأم�ص، 
ال�سنع،  حملية  بحرية،  قاطرات  ثالثة 
اجلزائرية  امل�سرتكة  ال�رشكة  طرف  من 
ل�سالح  وذلك  بريبو«،  »اإيكوريب  الفرن�سية 
اإدارة  يف  املخت�ص  البرتويل  املجمع  فرع 
البحرية.  النفطية  املحطات  وا�ستغالل 
جاء  االجناز،  هذا  اأن  للمجمع،  بيان  واأفاد 
الوطني،  االإدماج  ل�سيا�سة  تثمينا  هذا 
�سوناطراك،  جممع  طرف  من  املنتهجة 
واخلربات  املواهب  تطوير  اإىل  والرامية 

الفرعية  ال�رشكة  من  بطلب  حيث  الوطنية، 
املحطات  وا�ستغالل  اإدارة  يف  املخت�سة 
ال�رشكة  قامت   ،)STH( البحرية  النفطية 
اجلزائرية-الفرن�سية، اإيكوريب برييو باإن�ساء 
ثالثة قاطرات بحرية، م�سنعة حمليا، والتي 
اأو�سح  حيث  ال�سنة.  نهاية  ت�سلم  �سوف 
االأوىل  تعترب  العملية  هذه  اأن  ذاته،  البيان 
ت�سمح  �سوف  حيث  اجلزائر،  يف  نوعها  من 
باإر�ساء قاعدة �سناعية يف هذا املجال، من 
خالل ت�سجيع التوظيف وخلق قيمة م�سافة 

لالقت�ساد الوطني.

يف اإطار �سيا�سة الإدماج الوطني

�سوناطراك ت�ستلم ثالث قاطرات بحرية 

م.ب

مرمي خمي�سة
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ال تزال بلديات ب�سكرة ومناطق الظل 
يف  الرقابة  غياب  م�ساكل  من  تعاين 
ت�سبب  الذي  االأمر  امل�ساريع  اإجناز 
اأغلب  يف  العام  املال  اإهدار  يف 
ا�ستفادت  التي  التنموية  م�ساريع 
يف  ما حدث  املنطقة، هو  منها 
باملمر  حتديدا  الوادي  زربية  بلدية 
النفي�سة  قرية  بني  الرابط  الفالحي 

وقرية اوالد عبد الرحمان.
اإجناز  من  واحد  اأ�سبوع  قرابة  بعد 
قرية  بني  الرابط  الفالحي  املمر 
ببلدية  رحمان  اأوالد  ووادي  النفي�سة 
�سوء  بوادر  ظهرت  الوادي،  زريبة 
االإجناز من ت�سققات وت�سدعات على 
اأغ�سب  الذي  االأمر  وهو  املمر  ذلك 
الإلقاء  وا�سطرهم  املواطنني  كثريا 
اللوم على املقاول �ساحب امل�رشوع 
املكلف  الدرا�سات  مكتب  وكذا 

طالب  حيث  التقنية،  باملراقبة 
م�ستخدمو ذلك املرر بتدخل هيئات 
امل�سالح  راأ�سهم  وعلى  املراقبة 
ومعاينة  احل�سور  اأجل  من  البلدية 
االإجراءات  قبل اتخاذ  امل�رشوع 

الالزمة.
ويف �سياق غري بعيد ت�ستكي بع�ض اأحياء 
التيار  الوادي من �سعف  زريبة  بلدية 
الكهربائي مما ت�سبب لهم يف احرتاق 
�سة  خا و لية  منز و لكهر ا تهم  جهز اأ
خا�سة  الهوائية،  املكيفات 
�رشكة  اإىل  رفع  هذا  واأن ان�سغالهم 
توزيع الكهرباء والغاز مرارا من اأجل 
الكهربائية  املولدات  تهيئة  اإعادة 
الكهربائي،  التيار  باملنطقة وتقوية 
اخلا�سة  الكهرباء  فوتري  فاإن  واإال 
بالثالثي االأخري لن ت�سدد م�ستحقاتها 
تدين  احتجاجهم من  كتعبري عن 

اإغفال  دون  اخلدمات،  م�ستوى 
بالتزود  املتعلقة  االأخرى  امل�ساكل 
باملياه التي اأكل عليها الدهر و�رشب

بالبلدية  ال�سغل  وبخ�سو�ض ملف 
املذكورة حدث وال حرج، اأين ال تزال 
يف  م�ستمر  ارتفاع  يف  البطالة  ن�سب 
منها  تعاين  التي  العر�ض  قلة  مقابل 
زريبة  �سكان  وباالأخ�ض  ككل،  الوالية 
االحتجاجات  من  فبالرغم  الوادي، 
العديدة التي قام بها فاقدو العمل من 
اأجل حت�سلهم على عرو�ض وظيفية، 
اأ، تلك املطالب بقيت حربا على  اإال 

ورق حلد كتابة هاته االأ�سطر .
ويف انتظار تدخل جاد من ال�سلطات 
قاطني  على  الزما  يبقى  املعنية 
الو�سع  معاي�سة  املذكورة  الناحية 

املتاأزم الأجل غري م�سمى .
اأحمد نا�صري 

تزايد مطالب املواطنني اأمام ق�صر يد الإدارة

عوائق التنمية ببلدية زريبة الوادي يف تطور م�ستمر

الري واملوارد املائية ، الإ�صغال العمومية ، الفالحة و 17 بلدية 

مطالب بالك�سف عن نتائج التحقيق 
يف 190 ملف ف�ساد باجلنوب 

اأحمد باحلاج 

احتجاجية  وعرائ�ض  �سكاوى  نا�سدت 
بواليات  حملية  جمعيات  من  مرفوعة 
 ، ورقلة  غرار  على  الكبري  اجلنوب 
مترنا�ست ، ادرار وب�سار  اإىل ال�سلطات 
رئي�ض  راأ�سها  وعلى  بالبالد  العليا 
االأول  القا�سي  ب�سفته  اجلمهورية 
الفوري   التدخل  ب�رشورة  بالبالد 
للتحقيق  النهائية  النتائج  عن  للك�سف 
يف ملفات الف�ساد املقدرة قبل خم�ض 
بقطاعات  ف�ساد  ملف   190 بـ  �سنوات 
االأ�سغال   ، املائية  واملوارد  الري 
متهم  بلدية   17 و  الفالحة   ، العمومية 
واحلالني  ال�سابقني  روؤ�سائها  من  عدد 
يف التورط يف تبديد املال العام و اإبرام 

�سفقات م�سبوهة خمالفة للت�رشيع .
اخلا�سة  م�سادرنا  به  اأفادت  وح�سبما 
فاإن من بني ابرز امللفات الف�ساد التي 
الغمو�ض م�رشوع القرن الذي  يكتنفها 
املتعلق  ورقلة  والية  منه  ا�ستفادة 
باإعادة تاأهيل �سبكات ال�رشف ال�سحي 
الذي التهم مئات املاليري دون حتقيق 
مل�رشوع  ،اإ�سافة  املرجوة  النتائج 
عا�سمة  بني  الرابط  االأخ�رش  احلزام 
تقرت  االإدارية  واملقاطعة  الواحات 
املتعلق  القرن  م�رشوع  عن  ناهيك   ،
بجلب املاء من عني �سالح لتمرنا�ست ، 
نف�ض ال�سيء بن�سبة مل�رشوع جلب املاء 
لل�رشب من قرية فقارة لعرب  ال�سالح 

باجتاه عا�سمة التيديكلت على م�سافة 
اأكرث  الدولة  كلف خزينة  الذي  كلم   25
من 50 مليار يف عهد الع�سابة ال�سابقة 

دون حتقيق النتائج املرجوة .
اأما بخ�سو�ض قطاع االأ�سغال العمومية 
فقد حذرت عديد اجلمعيات املحلية 
الفاعلة من مغبة ال�سمت غري املربر يف 
التماطل يف ا�ستكمال اجلهة االزدواجية 
املتبقية من الطريق الرابط بني ورقلة 
التي  االأموال  وم�سري   ، –غرداية 
ا�ستنزفت من اخلزينة العمومية لتاأهيل 
وترميم الطريق الرابط بني عني �سالح 
 700 م�سافة  على  املمتد  ومترنا�ست 
تكرار  خانة  يف  �سنفوه  ما  وهو  كلم 

بقيت  اأجزاء  على  ال�رشف  ميزانية 
املقلق  االرتفاع  بدليل  مكانها  تراوح 
و  املميتة  املرور  حوادث  ملعدالت 

اإحلاق اأ�رشار ج�سيمة باملركبات .
ح�سيلة   اأبدى  فقد  ثانية  جهة  من 
االحتجاجية  والعرائ�ض  ال�سكاوى 
حتقيق  فتح  ب�رشورة  الكبري  مت�سكهم 
ال�سخمة  االأموال  م�سري  يف  معمق 
الفالحي  الدعم  اإطار  يف  املر�سودة 
بتج�سيد  املتعلقة  العمليات  تلك  اأو 
م�ساريع حماربة داء بوفروة الذي بات 
ما   وهو   ، بالزوال  النخيل  ثروة  يهدد 
يعك�سه الواقع املعا�ض يف ظل االرتفاع 

املقلق الأ�سعار اخل�رش والفواكه .

  تعالت الأ�صوات املطالبة ب�صرورة التدخل العاجل ل�صناع القرار بالبالد للك�صف عن 
النتائج النهائية للتحقيق يف 190 ملف ف�صاد باجلنوب الكبري بقطاعات الري واملوارد 

املائية ، الأ�صغال العمومية ، الفالحة و 17 بلدية .

اأخبار اجلنوب

باتوا يعي�صون يف زمنا بات يلفظ اأمثالهم 

�سكان قرية دبي�ش ببلدية اأنقو�سة 
بورقلة يعي�سون حياة بدائية  

التابع  الن�رش  حي  قاطني  ي�سكو 
التماطل  من  ورقلة  لبلدية  اإداريا 
االإنارة  ب�سبكة  ربطهم  يف  الكبري 
بله  الطني  زاد  ومما  العمومية 
حلول ف�سل ال�سيف احلار املتميز 
بارتفاع درجة احلرارة التي ت�ساهم 

يف انت�سار احل�رشات ال�سامة .
نا�سد �سكان حي الن�رش املعروف 
رئي�ض  ورقلة   ببلدية  باخلفجي 
ببلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض 
ربط  يف  االإ�رشاع  ب�رشورة  ورقلة 
الكهربائية ب�سبكة االإنارة  االأعمدة 
الظالم  من  النت�سالهم  العمومية 
فيه  يغرقون  الذي  الدام�ض 
وح�سب   ، ال�سم�ض  غروب  مبجرد 
املت�رشرين من امل�سكل القائم فاإن 
الو�سعية تعقدت كثريا ، خا�سة اإذا 
علمنا اأننا يف ف�سل ال�سيف احلار 

يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو 
انت�سار احل�رشات ال�سامة ، ناهيك 
بالليل  يعملون  النظافة  عمال  اأن 
للخطر  يعر�سهم  بات  ما  وهو 
للكالب  املقلق  االنت�سار  ظل  يف 

املت�رشدة .
اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ومعلوم 
�سارمة  تعليمات  وجه  قد  كان 
لقائهم  خالل  اجلمهورية  لوالة 
ب�رشورة  تق�سي  باحلكومة  االأخري 
املدراء  و  الدوائر  روؤ�ساء  اإلزام 
االميار  و  والوالئيني  التنفيذيني 
للميدان وفتح قنوات احلوار البناء 
واال�ستماع الن�سغاالت املواطنني و 
بتطبيق  بها  التكفل  خلف  ال�سعي 
مبداأ ح�سب االأولويات و االإمكانات 

املتاحة .
رمي  نواري 

حي الن�صر ببلدية ورقلة 

غياب الإنارة العمومية 
بال�سوارع يوؤرق ال�سكان 

من   العديد  دبي�ض  قرية  ت�سهد 
التنموية   وامل�ساكل  النقائ�ض 
جعلت من اأبناء املنطقة ي�ستاءون 
الذي  املزري  الو�سع  هذا  من  
خلف العديد من العواقب الناجمة 
والتهمي�ض  االإق�ساء  �سيا�سات  عن 

الذي ظلت تع�سف بالقرية.
التابعة  دبي�ض  قرية  �سكان  طالب 
الواقعة  انقو�سة  لبلدية  اإدرايا 
عا�سمة  عن  كلم   35 بعد  على 
الوالية ورقلة ، ال�سلطات املحلية 
من  عنهم  الغنب  رفع  ب�رشورة 
خالل دفع عجلة التنمية باملنطقة 
بها  تع�سف  ظلت  التي  ال�سالفة  
التنموية  امل�ساكل  من  العديد 
واملجاالت  القطاعات  �ستى  يف 
ال�رشورية منها ما تعلق بافتقارها 
للبنية التحتية من حمالت ومرافق  
من  وغريها  ومدار�ض  عمومية 
البد  التي  ال�رشورية  املتطلبات 
 ، �سكاين  جتمع  كل  يف  تكون  اأن 
هذا الذي زاد من معاناة ال�سكان 
العواقب  من  العديد  وكلفهم 
يتحملون  جعلتهم  الوخيمة  
عن  املنجرة  وامل�سقة  املعاناة 

هذه امل�ساكل .
جمموعة  عرب  مت�سل  �سياق  ويف   
يف  دبي�ض  قرية  �سكان  من 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات 
»الو�سط« ، عن ا�ستياءهم ال�سديد 
اجلهات  حمملني  الو�سع  هذا  من 
لو�سعهم  تكرتث  مل  التي  املعنية 
من  منطقة  باإعتبارها  املزري 
على  والن�سيان  ال�سياع  مناطق 
كل  اأن  ي�سيف  كما   ، راأيهم  حد 
هذه امل�ساكل  ما هي مظهر من 
،ذلك  والتهمي�ض  االإق�ساء  مظاهر 

للجانب  تفتقر  ظلت  قريتهم  اأن 
اأن  التنموية منذ فرتة طويلة دون 
 ، �سكانا  املعنية  اجلهات  حترك 
اأب�سط  حيث تفتقر املنطقة على 
كافتقارها  ال�رشورية  املتطلبات 
العديد  خلفت  التي  طبية   لعيادة 
اأين  القرية  ملر�سى  املعاناة  من 
اأً�سبحوا يقطعون م�سافات طويلة  
املركز  يف  اإما  العالج  اأجل  من 
حتى  اأو  انقو�سة  ببلدية  ال�سحي 
االإ�ست�سفائية  للموؤ�س�سة  التنقل 
مقرها  الكائن  بو�سياف  حممد 
على  �سف  الوالية،  عا�سمة  يف 
يف  للمدار�ض  املنطقة  افتقار 
جتود  ال  حيث   ، االأطوار  خمتلف 
ابتدائية واحدة ،  باملنطقة �سوى 
وال يوجد فيها ال متو�سطات و ال 
ثانوية االأمر  الذي كلف الكثري من 
وجعلهم  املنطقة  الأبناء  امل�سقة 
يتنقلون للمناطق املجاورة بهدف 
حفظت  اأثار  ما  هذا   ، الدرا�سة 
حمدثونا وجعلهم يزدادون �سخط 
هذه  من  اأبناءهم  حرمان  كون 
املرافق البيداغوجية الهامة ،اأما 
عن العودة للم�ساكل املتعلقة بالبنية 
تفتقر  فاإنها  املنطقة  يف  التحتية 
للمحالت التجارية والطرقات وال 
التهيئة يف  وغياب  العمومية  اإنارة 
اإىل  �سف  القطاعات  من  العديد 
النقل هذا االأخري زاد  ذلك غياب 
املنطقة  كون  التنقل  معاناة  من 
هذه  فكل  معزولة.  جهة  يف  تقع 
في�ض  قطرة  اإال  هي  ما  امل�ساكل 
ال  التي  الكثرية  امل�ساكل  تلك  من 
دبي�ض  قرية  لها جعلت من  ح�رش 

تكاد متحى من اخلريطة .
جناة ،ح 
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لي�س بكاء على الأطالل 
فتلك مهمة ال�شعراء 

والأدباء، ولي�س �شربا 
يف اخليال فتلك مهمة 

العجزة النادبني حظهم.. 
واإمنا وقوفا بكل يقني 

اأمام التحدي، و بكل تدبر 
اأمام النكبة، وبكل طموح 

لتجاوز املحنة، واإ�شغاء 
ل�شمري الإن�شانية املعذبة، 
و حت�ش�شا لإمكانات كافية 

متاما لإحداث نه�شة اأمتنا، 
لكي يكون ملنهجنا فاعليته 

ولن�شهم �شالما ورفاه 
ورحمة.. 

جتدد وجتديد

�مل�سرية �لإ�سالمية.. و�لتحدي �لوجودي �حلا�سم!!
الأثقال التاريخية:

كم خ�رشت الب�رشية بغياب اأمتنا عن ال�شهود؟ 
والل�شو�ص املجرمون  ولقد �شامها اجل�شعون 
هذا  كل  ملاذا  نفهم  وهنا  العذاب..  �شوء 
العدوان الإجرامي على اأمتنا منذ عدة قرون؟ 
العظيمة  باأمتنا  عبث  مريد  �شيطان  فاأي 
فمزقها �شيعا، واألقى بها اأر�شا، وبدل �شريتها، 
م�شعل  حتمل  العاملني  يف  ان�شاحت  اأن  بعد 
احلرية والنور؟ واأي �شيطان مريد يحول بينها 
والنهو�ص من عثارها، ويحرمها من ماء حتمله 

على ظهرها، وثروات تندلق بني يديها؟
من  �شحيقة  حمطة  يف  اليوم  تقف  اأمتنا  اإن 
النهيار، وعوامل عديدة ت�شدها اإىل التاأبد يف 
التيه وال�شياع واحلماأة الأ�شنة.. وفيما ران على 
الب�رش  التاأويل واجتهادات  تراكمات من  دينها 
الب�رش  م�شاعر  من  اإليه  وت�رشب  اأزمنتهم،  يف 
وح�شاباتهم  وتخر�شاتهم واأحقادهم واأوهامهم 
ما اأف�شد ر�شالته.. فقدت اأمتنا اآ�رشة التوا�شل 
مع دينها ال�شايف لغياب من ينف�ص عن وحيها 
تلك الرتاكمات ويجليه على معانيه ويزيح من 
اأمامه الأ�شنام ليوؤدي وظيفته.. فهل اآن الأوان 
الأمة  بتجدد  اجلليلة  املهمات  نحو  لالنعتاق 
اأمة  اإل  بر�شالتنا  يليق  فال  الر�شالة؟  وجتديد 
متلك اإرادتها وتدير قدرتها بخطى واثقة نحو 

اأهدافها الإن�شانية النبيلة.
من  الإ�شالم  حتول  املثرية  املفارقات  من 
يف�شل  اإطار  اإىل  للعاملني  رحمة  ر�شالة  كونه 
الب�رشية،  باقي  عن  اإليه  تنتمي  ب�رشية  كتلة 
وي�شبح  الإن�شانية  بر�شالته  تدفقه  ويرتاجع 
كيانهم  يحمي  �شورا  فيه  وجدوا  كاأمنا  اأتباعه 
اأمام الكيانات الأخرى اإل ما ندر من مهمات 
لالإ�شالم  النتماء  معامل  تت�شح  وهنا  فردية، 
والإح�شائيات  الوراثة  منها  عدة  اأبواب  على 
والع�شبية، ومل يقف الأمر عند حدود تعاريف 
كامللة الإ�شالمية ودار الإ�شالم ودار احلرب.. 
بع�شبية  الآخرين  ع�شبيات  نواجه  اأ�شبحنا  و 
من نوع اآخر.. وينبغي اإدراك ان اخللل فينا مل 
مفهومنا  اأ�شاب  واإمنا  فقط  امل�شلمني  ي�شب 
النا�ص  اأمام  خمتلطا  اأ�شبح  فلقد  الدين  عن 
م�شو�شا بفعل تغليب كالم النا�ص على الوحي.

وكذلك  الدين  اأ�شاب  ما  معاجلة  ينبغي  وهنا 
حركية  حلظات  بتاأمل  امل�شلمني  اأ�شاب  ما 
الوحي  اأعلن  فلقد  النا�ص  بني  الأوىل  الدين 
الفكرية  الأ�شنام  على  حربه  البداية  منذ 
وال�شيا�شية والروحية وعلى امل�شتغلني بالدين 
كما  والت�رشيع  القدا�شة  مواقع  واملرتبعني يف 
م�شتلبي  وعلى  املطففني  على  حربه  �شّن 
وعلى  و�شعوبا  وامراأة  طفال  الإن�شان  حقوق 
اآكلي قوت الفقراء بل وعلى كل من ل يحر�ص 
على اإطعام امل�شاكني.. كان خطاب الوحي هو 
خطاب رب النا�ص للنا�ص بدون تلوين وت�شويه 
ال�شافية  ربه  كلمات  الإن�شاين  ال�شمري  فتلقى 
عن طريق النبي ال�شادق الأمني والذي ج�شد 
فانبعث  الوحي..  توجيهات  متثل  يف  القدوة 
واإن  للعاملني..  الرحمة  بر�شالته  الإن�شان 
اأن  ب�شهولة  يكت�شف  الكرمي  للقراآن  املتاأمل 
املق�شود من الر�شالة كافة النا�ص واأن الكتاب 
وعبيده  املوىل  بني  التقاء  هو  اإمنا  العزيز 
القاعدة  حدد  اأن  وبعد  �شواء..  هذا  يف  كلهم 
فتح  بها  التذكري  اأعاد  طاملا  التي  الأ�شا�شية 
احلياة  جمالت  على  واأب�شارهم  ب�شائرهم 
والنماء  باخلري  الأر�ص  لإعمار  ومنا�شطها 

والعدل.
هذه نقطة فارقة بني الفهم الأول يف التعامل مع 
الدين والذي اأعطى اإ�شارة النطالق لبناء اأمة 
كانت خري ما اأخرج للنا�ص، والفهم احلايل يف 
التعامل مع الدين وقد اأ�شبح كل �شيء حا�رشا 
ووقع امل�شلمون  اللغط،  لقد كرث  الوحي..  اإل 
اإرتكا�شات  من  اإ�رشائيل  بنو  فيه  وقع  فيما 

لهم  اأحبارهم ورهبانهم يحللون  اأ�شبح  عندما 
ويحرمون وكم كانت مدمرة هذه النقلة بتبووؤ 
ب�رش للتحدث با�شم الدين يفتون قتال وتدمريا 
عباد  بني  والفنت  الأحقاد  ويثريون  وتخريبا 
اأوامر  على  الب�رش  اأقوال  تقدمت  ولقد  اهلل.. 
�شلطان  الدين«  »رجال  لأقوال  واأ�شبح  الوحي 

على النا�ص مقدم على �شلطان الوحي.. 

انحراف امل�شرية:

الذي  ال�شيا�شي  النظام  الرا�شدة هي  اخلالفة 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  �شحابة  �شكله 
و�شلم الأقربون له، ح�شب فهمهم لروح الر�شالة 
�شورى  من  كلها:  ال�رشيعة  مقا�شد  �شامنا 
اأرواحهم،  بحفظ  للنا�ص  وحقوق  وحريات 
ون�رش  اأموالهم،  وحماية  اأعرا�شهم،  و�شيانة 
اهلل،  عباد  بني  والرحمة  لل�شالم  الدعوة 
معانيها،  كل  يف  للجاهلية  و  للظلم  والت�شدي 
نفي  و  واملادية،  املعنوية  ال�شنمية  وتك�شري 
اأجنزته  اأعظم ما  التقدي�ص لغري اهلل.. فكانت 

الب�رشية.
خطرية  لنتكا�شة  تعر�شت  الأمة  فاإن  ولهذا 
ب�شقوط اخلالفة الرا�شدة و ا�شتبدالها بنظام 
يف  والقوة  البط�ص  اعتمد  مغت�شب  حكم 
من  كثريا  فاألغى  احلكم  نظام  على  ال�شيطرة 
مبادئ النظام ال�شيا�شي الإ�شالمي و برزت يف 
ظله الفنت و ارتكاب املحرمات وتف�شى القمع 
هذا  وا�شتمر  والفكرية  ال�شيا�شية  للحريات 
لكن  الإ�شالمية..  م�شريتنا  طيلة  النحراف 
مبعانيه  الإ�شالمي  ال�شيا�شي  النظام  �شقوط 
الرا�شدية مل ي�شقط الأمة التي ظلت متدفقة 
دين  وتن�رش  وتعمر  تبني  ور�شالتها  بروحها 
عديدة  قرونا  للح�شارة  �رشوحا  ت�شيد  و  اهلل 
ولكن مع حركة امل�شرية كانت املعاين ال�شلبية 
اأعماق  اإىل  الأول ت�شل �شيئا ف�شيئا  لالخرتاق 
باإ�شقاط  بداأ  الذي  فاخلطاأ  الأمة..  مفا�شل 
نظام اخلالفة ال�شيا�شي، اكتمل بعد عدة قرون 
ب�شقوط الأمة.. ويف الرحلة الطويلة ت�شاقطت 
املعاين الر�شالية من الأمة �شيئا ف�شيئا، فكرب 
الهتمام  و�شغر  وال�شكلي  بالثانوي  الهتمام 
اأمة  من  وحتولت  الأ�شا�شي..  باجلوهري 
متخلفة  جتمعات  اإىل  العاملني  خلري  خرجت 

م�شتتة ممزقة متقاتلة.
ثغرة  هناك  اإمنا  ال�شيا�شي  اخللل  فقط  لي�ص 
تكون  قد  احل�شاري  الأمة  بنيان  يف  حدثت 
بت�شويه  لالخرتاق  فر�شة  تركت  وعي..  بغري 
الزمن  مع  ففقد  جمزوءا  وتقدميه  الإ�شالم 
�شلطانه وقدرته على التحريك والبناء تلك هي 
انق�شام املن�شغلني بالإ�شالم اأمام النتكا�شات 
ال�شيا�شية التي ح�شلت يف م�شريتنا الإ�شالمية 
والت�شوف  الزهد  علماء  اأق�شام:  عدة  اىل 
جوانب  من  بجانب  الأمة  وعي  قيدوا  وهوؤلء 
منا�شط  يف  الوحي  فعل  وجمدوا  الر�شالة 
احلياة الأخرى التي توجب املجابهة للمفا�شد 
واملظامل وبناء جتمعات ب�رشية حرة كرمية.. 
وعلماء الفقه الذين تفرغوا للتف�شيل والتدقيق 
مدار�ص  وكونوا  واملعامالت  العبادات  يف 
فقههم  يتناول  ومل  والتع�شب  التكل�ص  اأ�شابها 
ومبادئه  فل�شفته  الإ�شالمي  ال�شيا�شي  النظام 
وقد  الأفراد  وحقوق  ال�شيا�شية  واحلريات 
يكون بع�ص العلماء ممن كتبوا يف ذلك اجتهوا 
للحكم،  املغت�شبني  الظاملني  حكم  ل�رشعنة 
وق�شم اآخر انهمك بجمع الأحاديث وتدقيقها 
املغت�شبني  احلكام  اأعني  فيما  وت�شنيفها 

تالحقه وتتابعه.
اأو  فقهية  مذاهب  اإىل  الأمة  اإ�شالم  وانتهى 
مدار�ص  اأو  �شيا�شية  فرق  اأو  �شوفية  طرق 
منهم  وكل  الالهوت  وفل�شفات  الكالم  علوم 
اأ�شله،  من  منزوعا  الدين  من  بغ�شن  مي�شك 
وغاب التم�شك بتقدمي الوحي يف حياة الأمة، 
الوحي  كالم  على  الرجال  اأقوال  وتقدمت 

الثقافات  اأ�شبحت  هنا  و  احلديث،  و�شحيح 
العقل  بقية  على  ال�شولة  �شاحبة  املادية 
والتم�شك بالدين وكانت العمليات املنظمة من 
الآباء البي�ص واملب�رشين بالنحراف والنزلق 
و�شيوعية  ج�شعة  راأ�شمالية  من  احليوانية  اإىل 
هذه  مواجهة  يف  الأمة  فتف�شخت  عبثية، 
والثقافات  الأفكار  من  املهاجمة  الوافدات 
فثارت  املنابع  عليها  واختلطت  واجليو�ص 
واجلهوية  والقطرية  القومية  نوازع  الأمة  يف 
بالنف�شال  اجلاهلية  نزعات  فيها  وحتركت 
هذه  الأمة  فعل  ردات  ولقت  والع�شبية.. 
واهتمام  عناية  كل  ال�شتعمارية  الدوائر  من 
واإذكاء.. وقد ختمها ال�شتعماريون باأن قذفوا 
يف جمتمعاتنا مب�شوهي الأفكار ومبعرثي القيم 
والتطور  احلداثة  با�شم  املنهج  وفو�شويي 
ي�شككون الأمة يف تاريخها ودينها وقيمها ظنا 
من ال�شتعماريني اأن هذه هي احللقة الأخرية 

يف اإخراج امل�شلمني من دينهم.
فيها  تختلط  هائلة  ب�رشية  كتلة  فاأم�شينا 
ومن  الوحي،  دور  على  مغطية  امل�شارب 
اأمة،  باأنها  و�شفها  ي�شعب  العلمية  الناحية 
فلقد انبعثت فينا كل موباآت الأمم املنحرفة، 
من متزق وتقاتل وتناحر و تنازل عن املقد�ص 
والكرامة، وتوفرت الفر�شة للمتنطعني اجلهلة 
يحاربون  الدين  عن  مزيفة  رايات  يرفعون 
حتتها خبط ع�شواء وقد انتزعت منهم رحمة 
الإ�شالم وتوجيهات الوحي.. فاأ�شبحنا يف هذه 
وظهر  الدين..  با�شم  للقتل  م�شدرا  العقود 

ظلما م�شطلح الإرهاب الإ�شالمي.

معركة الإن�شانية:

الإ�شالمية  عامليتنا  هي  تلك  طويلة  م�شرية 
وانتهت  اإن�شانية  ر�شالية  بداأت عظيمة  الأوىل 
ورغم  غاية..  ول  هدف  بال  مك�رشة  مهزومة 
كل ما نعانيه اليوم فاإن هناك قيمة حقيقية يف 
تدبر امل�شرية واكت�شاف الأ�شباب العميقة التي 

اأحدثت مع الزمن ما انتهت اإليه اأمتنا.
نعم نحن اأجنزنا على �شعيد املعارف والفكر 
الأوىل ما مل  الإ�شالمية  والثقافة يف عامليتنا 
تنجزه اأمة اأخرى وهو فخر للب�رشية جمعاء وقد 
اجلهالت  من  الب�رشية  بقوة يف حترير  اأ�شهم 
�شد  الثورة  يف  البالغ  الأثر  له  وكان  املعقدة 
العقل  وحتريك  الغرب  يف  الكني�شة  �شلطان 
الغربي نحو التحرر والنه�شة.. ولكن هذا مع 
فال  جتاوزه  مت  قد  العظيمة  التاريخية  قيمته 

ينبغي الوقوف عنده كثريا اإل للعربة.
من  لبد  البداية  نقطة  من  نقرتب  وحتى 
اإمكانات وما يف العامل من  تدبر ما لدينا من 
ل�شنع  نتعانق  والتاريخ  نحن  وهل  تطورات 
اإ�شالمية  لعاملية  احل�شاري  النهو�ص  حلظة 
ثانية؟ اإننا منتلك التجربة ودرو�شها واخلربة يف 
العلمية والفكرية  التحدي والكفاءات  مواجهة 
ب�رشية-  وكتلة  -ثروة  املادية  العنا�رش  كل  و 
يف  التمثل  على  القدرة  الر�شالة  ملنح  الكافية 
احلياة، وهذا مل يكن متوفرا يف بداية العاملية 
الأوىل، وكل ما نحتاجه قوة �شيا�شية اجتماعية 
تنظم عملية نهو�شنا احل�شاري. وعلى اجلبهة 
قيم  باأن  القول  اإىل  ن�رشع  اأن  علينا  الأخرى 
ال�شورى وحقوق الإن�شان واحلريات ال�شيا�شية 
وحماربة العن�رشية والعبودية، و تعزيز مكانة 
حق  جتاوز  حماربة  و  املجتمع،  يف  املراأة 
الفقراء وال�شعاف يف احلياة.. كل هذا اأ�شبح 
اإن�شانية عامة يدافع عنها ال�شمري  اليوم قيما 
عنها  مدافعني  وجتد  مكان  كل  يف  الإن�شاين 
اآخر  مبعنى  وبط�شا،  عدوانا  الدول  اأعتى  يف 
قيم  من  وحترر  الإن�شاين  ال�شمري  ن�شج  لقد 
ال�شيا�شة ال�شتعبادية ال�شابقة، رغم ان النظم 
على  ت�رش  العامل  يف  القت�شادية  ال�شيا�شية 
ونهبها  ال�شعوب  وحماربة  الإن�شان  ا�شتعباد 
الوطي�ص  حامية  املعركة  يجعل  ما  وهذا 

التام  ب�شكلها  واحلقوق  للحريات  انت�شارا 
اإليها الوحي..  والتي يف معظمها حريات دعا 
اأن جزءا كبريا من معركة  وهذا يعني بو�شوح 
الإ�شالم  ر�شالة  وان  اجنازه،  مت  قد  الإ�شالم 
يف  طبيعية  امتدادات  لها  والرحمة  التحررية 
يف  الأوىل  اللحظة  اإىل  نعود  وهكذا  العامل.. 
كل  على  بتمامها  ر�شالته  لنربز  الوحي  تنزل 
م�شتوياتها الجتماعية والإن�شانية وال�شيا�شية 
حول  باللتفاف  و  والقت�شادية..  والعلمية 
بعملية  نقوم  �شاأنها  واإعالء  الر�شالة  هذه 
توحيد ال�شهادة مع الغيب يف بناء واقعي عملي 
ل�شالح  قوي  اقت�شاد  كلها  بالأ�شباب  ياأخذ 
قاعدة  على  تعتمد  �شيا�شية  ونظم  النا�ص   
حقوق النا�ص وحرياتهم، ومنفتح على الب�رشية 
جمعاء لأن هذا هو مناط تكليفه كما حمل لنا 

الوحي: »وما اأر�شلناك اإل رحمة للعاملني«
فر�شة تاريخية:

من ح�شن حظنا الآن اأن كل معطالت التجدد 
فلقد  و�رشعيتها  مربراتها  فقدت  الأمة  يف 
و�شفة  اأنها  العرقية  القومية  النزعات  اأثبتت 
لتدمري الذات واأنها اأ�شلوب ا�شتخدمه الأعداء 
بتوترات  املجتمع  واإنهاك  الطاقة  لتبديد 
الدواعي  فقدت  وقد  م�شتمرة،  وا�شتنزافات 
مرا  واأ�شبحت  بريقها  واملذهبية  الطائفية 
علقما يف حلوق اأتباعها وقد نف�شت اأحقادها 
واكت�شف  الع�شبوية  وجهالتها  التاريخية 
اأنها و�شفة لإ�شعال احلريق يف الأمة،  النا�ص 
الطائفي  اجلنوح  يقر  عاقل  هناك  يعد  ومل 
العقود  واأثبتت  الطائفية..  املحا�ش�شات  اأو 
املتطرفني  املتنطعني  خواء  حقيقة  الأخرية 
الإ�شالم  عن  م�شوهة  �شورة  قدموا  الذين 
الإعالم  دعوى  اأ�شقطت  كما  وامل�شلمني، 
ال�شتعماري التي ا�شتهدفت الإ�شالم ل�شيطنته 
بق�شد �رشف الغربيني عنه وحت�شيدهم �شده، 
كما اأن كل امل�شاريع الجتماعية والقت�شادية 
التي جعلت للتنمية والنه�شة وبناء الدولة بعيدا 
اإىل ف�شل ذريع  انتهت  عن ت�شورنا احل�شاري 

اأورث جمتمعاتنا اجلوع والفقر والتخلف.
املجتمعات  يف  جند  ماذا  املقابل  ويف 
الإحلاد  اجتياح  اأوربا  يف  جند  الغربية؟ 
والأفكار الفو�شوية و القلق املعريف يف غياب 
ربط حقيقي بني القيم اليجابية التي و�شلت 
اإليها املجتمعات الغربية ببواعث روحية.. بل 
اإن كل ذلك التطور على �شعيد حقوق الإن�شان 
واملراأة واحلريات والنبعاث العلمي قام على 
»امل�شدر   - الكني�شة  مع  العالقة  اأنقا�ص 
اأقوال  وقدمت  تيب�شت  التي  الروحي«- 
الكهنوت واأرباب الالهوت على الوحي والدين 
ال�شالم..  عليه  عي�شى  ور�شالة  امل�شيحي 
هي  تعد  مل  الغربية  املجتمعات  فان  لهذا 
ع�شور  الو�شطى  الع�شور  يف  كانت  التي  تلك 
اأن  اإمكانات  يعني  وهذا  ال�شليبية،  احلروب 
الآخر  للبع�ص  بع�شها  الإن�شانية  تتقارب 
�شعيد  وعلى  واملنافع..  املعارف  لتتبادل 
�شقط  فلقد  والقت�شادية  ال�شيا�شية  النظم 
خلل  م�شريته عن  وك�شفت  ال�شيوعي  النموذج 
التدخل  حاولت  التي  اأطروحته  يف  جوهري 
يف ثوابت تركيبة الإن�شان النف�شية والروحية، 
تفقد مربراتها يف  الراأ�شمالية  النظم  وهاهي 
الربح  مبعيارية  التم�شك  على  اإ�رشارها  ظل 
اجلنوين مغفلة اأي بعد اإن�شاين وذلك يف بعديه 
اأنظمة ت�شن احلروب  الذاتي واخلارجي فهي 
على الب�رشية وتذكي نار الفنت يف ال�شعوب ول 
حتمل اإل احلرب لالإن�شانية يف كل مكان وعلى 
بالطبقات  اأنظمتها  ت�شتبد  الداخلي  ال�شعيد 
اخلارجية  مغامراتها  تكلفة  حتملهم  العاملة 
يف  ذلك  يتجلى  كما  الب�رشية  �شد  حروبها  و 
النموذج الأمريكي.. وهنا تبداأ عامليتنا الثانية 

واهلل غالب على اأمره.

بقلم: �شالح عو�س
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التاريخية  املادة  ف�صل  اإًذا  ميكن  ال 
عن ال�رصاع ال�صيا�صي مهما بذلنا من 
والبحث  املو�صوعية  لتوخي  جهود 
من  نزر  الفتكاك  وامل�صني  املتاأين 
الذي  الزيف  احلقيقة و�صط ركام من 
املنت�رصون  يح�رصها  خلطات  هو 
ويثبتوا  انت�صارهم  �رصح  بها  ليقيموا 
جمل  اأو  حكمهم  ونظام  دولهم  بها 
والأن  املنهزمون.  ي�صيفها  اعرتا�صية 
يف  اال�صتثمار  هو  ال�صيا�صيني  ديدين 
خمرب  من  واملمكنات  الفر�ص  كل 
تتحول  اأن  يف  عجب  ال  فاإنه  التاريخ 
لل�رصاع  حلبة  اإىل  التاريخية  املادة 
اأوىل  اإىل  تطفو  قد  بل  ال�صيا�صي 
عندما  ال�صيما  ال�صيا�صيني  اهتمامات 
حمل  القريب  اأو  البعيد  التاريخ  يكون 

اهتمام اأكرث النا�ص يف املجتمع.
على  يطرح  يزال  ال  جمتمع  والأننا 
اأنه  يفرت�ص  ما  النقا�ص  ب�صاط 
من  االأمة  بناء  ودعائم  جمتمع  ثوابت 
وت�صكل  جغرايف  وانتماء  ودين  لغة 
فاإنه  التاريخ  عرب  واإثني  انرتبولوجي 
يف  اخلو�ص  ال�صيا�صي  حق  من  ي�صبح 
من  بن�صيب  منه  ليظفر  االإرث  هذا 
ي�صبو  ما  خدمة  يف  والتاأويل  القراءة 
اإليه يف امل�صتقبل من  اإليه وما يطمح 
مكانة. لذا جتد من اأطراف املعار�صة 
من ال ين�صب اهتمامه على اختالالت 
وف�صل  الت�صيري  وعيوب  التنمية  برامج 
يذهب  بل  احلكومية  ال�صيا�صات 

لال�صتثمار يف االأ�ص�ص التي بنى عليها 
والثوابت  اإيديولوجيته  احلاكم  النظام 
التي يقف عليها الإحداث اإجماع حوله 
ويتدحرج  ال�صفر  اإىل  العداد  فيعيد 

بالنقا�ص العام اإىل بداياته االأوىل.
عادة  اجلزائريون  يعي�صه  ما  هذا 
وتواجههم  االأزمات  بهم  حتل  عندما 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  املع�صالت 
هذه  مثل  املو�صوعية  واالجتماعية 
يقرب  ما  منذ  متتابعة  نعي�صها  التي 
تبادر  ما  وعادة  �صنوات.  ع�رص  من 
العام  النقا�ص  لتوجيه  نف�صها  ال�صلطة 
الهوية عندما  ا�صتح�صار م�صائل  نحو 
م�صائل  حول  عليها  ال�صغط  ي�صتد 
اأو بف�صاد النظام  الت�صيري  تتعلق ب�صوء 
العهود  ونكث  ال�صيا�صات  بف�صل  اأو 
بالتنمية وحتقيق املطالب اأو مبطالبة 
النظام جميعا  اأفراد  برحيل  املجتمع 

كما حدث مع احلراك. 
ت�صبح املادة التاريخية اإًذا مادة خ�صبة 
عندما ال يجد اأهل ال�صيا�صة من �صلطة 
وعندما  للنا�ص  يقولونه  ما  ومعار�صة 
على  املو�صوعية  امل�صكالت  تتغلب 
اجلميع مثل ما هو احلال مع ما نعي�صه 
من اأزمة �صحية رهيبة وما ينجر عنها 
واقت�صادية  اجتماعية  مع�صالت  من 
بهم  ترتبط  ممن  الكثري  يف�صل  اإذ 
واقرتاح  احللول  عن  البحث  م�صوؤولية 
نحو  يفروا  اأن  منها  للخروج  ال�صبل 
فيه  يختبئون  كملجاأ  والتاريخ  الهوية 

دون  متر  ال  وقد  العا�صفة  متر  حتى 
ينفع يف جربها  لن  تخلف خ�صائر  اأن 
القراءات  من  ذاك  اأو  هذا  ترجيح 

القائمة لالأحداث التاريخية.
واإن كان ا�صتح�صار التاريخ حممودا يف 
بطوالت  املقبلة  االأجيال  تعليم  �صبيل 
االأجداد وماآثرهم وماآخذهم لالعتزاز 
العرثات  من  العربة  واأخذ  باملنجزات 
ال�صيا�صي  االإفال�ص  عن  يعرب  فاإنه 
هذا  يف  ترا�صق  اأداة  ي�صبح  عندما 
فيه  تواجهنا  الذي  ال�صعب  الزمن 
تهددنا يف  وواقعية  م�صكالت حقيقية 
كلها، ثم جتد  قوتنا ومعا�صنا وحياتنا 
من يتمتع بهذا الرتا�صق ويتلذذ باإثارة 
وق�صايا  التاريخ  هام�ص  من  م�صائل 
م�صار  يف  توؤخر  وال  تقدم  ال  مبتذلة 

البلد ورهاناته ال�صعبة.
اأثارها  التي  تلك  الرتا�صقات  من هذه 
نور  عمريو�ص  العقيد  لنجل  ت�رصيح 
ما  يجد  مل  الذي  حمودة  ايت  الدين 
الكورونا  زمن  يف  النقا�ص  به  يرثي 
يف  ال�صاحة  عن  طويل  غياب  وبعد 
�صعبي  حراك  اندلع  الذي  الوقت 
اإلكرتونية  ل�صحيفة  احلديث  اإال  عارم 
العلماء  جمعية  تزوير  اأ�صماه  ما  عن 
باإ�صافة  نوفمرب  اأول  لبيان  امل�صلمني 
هذه  مثل  والأن  مقدمته.  يف  الب�صملة 
التوابل  من  مزيج  فيه  االأحاديث 
فاإنه �صار  بالتاريخ  الدينية املختلطة 
حمل جدل اأثار به ال�صاحة حيث وجد 

والق�صاء  للعودة  فر�صة  الغائب  فيه 
فر�صت  التي  ال�صيا�صية  البطالة  على 
التجمع  ا�صتقالته من حزبه  بعد  عليه 
بعد  والدميقراطية،  الثقافة  اأجل  من 
خالف عميق مع زعيمه ال�صابق �صعيد 
ال�صاحة  اإىل  اأعيد  هذا  وقبل  �صعدي. 
ب�صكل مق�صود ت�صجيل يعود الأكرث من 
ن�صب  بلغيث  للموؤرخ حممد ملني  عام 
فيه انطالق الثورة التحريرية للرئي�ص 
وقد  النا�رص  عبد  جمال  امل�رصي 
ملناو�صات  منطلقا  الكالم  هذا  �صار 
وترا�صقات مل تفد التاريخ وال اجلزائر 
بل كر�صت املاأ�صاة امللهاة التي �رصنا 
االهتمام  عن  فتلهينا  فيها  نتخبط 
التي  واحلقيقية  اجلوهرية  بامل�صائل 

تعرت�صنا.
مع  حوار  يف  اجلزائر  انطلقت  لقد 
الذاكرة  حول  اال�صتعمارية  فرن�صا 
التاريخية  املادة  وقد جتد  امل�صرتكة 
لنا  ي�صمح  مبا  للنقا�ص  خ�صبا  جماال 
باحلقائق  االأم�ص  م�صتعمر  مبواجهة 
حول اجلرمية اال�صتعمارية ويتيح فتح 
�صفحة من ال�صالم التاريخي مع هذا 
البلد الذي تربطنا به عالقات تاريخية 
فر�صها  بل  نخرتها  مل  ومو�صوعية 
الثقايف  واملوروث  اجلغرايف  الواقع 
اإذ ينبغي اأن ندع ال�صيا�صيني  واللغوي. 
ونرتك  الراهن  م�صكالت  اإىل  يلتفتون 
النقا�ص حول التاريخ للموؤرخني الذين 

�صاروا اآخر من يتكلم يف التاريخ.

اآفة ت�سيي�س التاريخ

بقلم اح�سن خال�ص   
مل ينته اجلدل القائم حول ما اإذا كان 
من اجلائز توظيف التاريخ يف ال�سراع 

ال�سيا�سي اأم اأنه يجب اأن ي�ساف اإىل 
املقد�سات والثوابت التي ل يجوز اخلو�ص 

فيها باعتبارها اإرثا م�سرتكا مبا فيه من 
تناق�سات وما يحمل نقله من �سبهات 

تزوير وخماطر انحياز اإيديولوجي، من 
منطلق اأن التاريخ يكتبه املنت�سرون، 

بل ُيكتب لي�سوق تربيرات اإيديولوجية 
ت�سوغ هيمنة الأقوياء على ال�سعفاء. 

وقد بني فيل�سوف التاريخ عبد الرحمن 
بن خلدون يف زمانه هذه الإ�سكالية 
بو�سوح عندما اأكد اأن اخلرب كاذب 

بطبيعته اأي ميال اإىل الت�سيي�ص بتعبري 
اآخر. وقد اأظهر  باحلجة العلمية زيف ما 

تركه املوؤرخون من قبله. 

اآخر من يخو�ص فيه املوؤرخون

االإعالمية  التعددية  اإ�صعاف جتربة  اإن 
على  خا�صة  الب�رصي  ال�صمعي  يف 
وجود  لعدم  راجع  املهني  امل�صتوى 
القنوات  تنظيم  يف  وا�صحة  جدية 
االرجتال يف  من�صوب  يرتفع  اإذ  لكيانها 
برجمة "احل�ص�ص التلفزيونية " واإدارة 
املحتويات دون مرتكزات مهنية قابلة 
كثرية  هي  وكم  املو�صوعي  للقيا�ص 
خارج  املن�صط  فيها  يتحدث  برامج 
وامل�صتهدف  واملعالج  واملحدد  الورق 

...
تكون  اأن  ال�صبط  �صلطات  على  يجب 
واملقاربة  االأداء  تفعيل  ويعاد  موجودة 
ال�صكل  بهذا  الأننا  لالأعباء  املحدد 
اإعالمية  جتربة  من  ن�صعف  املميع 
واخلارج  الداخل  يف  تتابع  البالد  يف 
فال  واملمار�صني  الفاعلني  من  ولو 
اإعالما  تبني  اأن  االإطالق  على  ميكن 
والفراغ  اخلواء  ي�صدر  ب�رصيا  �صمعيا 
االإعالم  قوة  اإن  بل  للنا�ص  والت�صطيح 
ميار�ص  من  وكفاءة  الق�صايا  طرح  يف 
يعزز من جناح  ال�صابط  الدولة  وموقع 
التجربة االإعالمية يف تعددية يجب اأن 

تطرح الكيف ال الكم ..
ال�صمعي  قطاع  تاأطري  تاأخر  لقد 
حتى  نعلم  وال  البالد  يف  الب�رصي 
على  التخ�ص�ص  يف  وباحثني  كمهنيني 
وت�صاغ  املحتويات  تربمج  اأ�صا�ص  اأي 
وعلى  املحتوى  يدير  ومن  املوا�صيع 
اأي اأ�صا�ص ..كل هذه االأ�صئلة التي حتيل 

مهني  اإعالمي  اأداء  عن  تفا�صيل  اإىل 
اإعالمي  عنوان  اأي  يف  تكون  اأن  يجب 
االآن  وهي  الب�رصي   ال�صمعي  يف 
اأ�صئلة  من  نرى ملا طرحته  وال  مبهمة 
اأي�صا  القانوين  فاالإطار  مقنعة  اإجابات 
جمال  املوجودة  بالثغرات  يالم�ص  ال 
ال�صبط والتاأطري وامل�صهد حاليا يحيل 
لفو�صى اإعالمية يف هذا املجال يجب 
املعنية  والهيئات  الدولة  تتداركها  اأن 

بال�صبط والتاأطري .
يكون  اأن  االإطالق  على  ميكن  ال  اإنه 
الكثري  يرجو  م�صهد  يف   " االإعالم   "
من  جديد  م�صار  نحو  االرتقاء  منه 
والتزييف  للتخريف  عنوانا  املمار�صة 
والت�صطيح فما وقع من جتاوزات حتى 
يوؤ�رص  اليوم  اإىل غاية  �صهر رم�صان  يف 
القيم  ملنظومة  خطري  جتاوز  اإىل 
املغيبة واإىل فو�صى يف االأداء وارجتال 
ومعاجلة  طرح  يف  متاما  موفق  غري 
متنح  اأن  ميكن  وال  االإعالمية  الق�صايا 
بعبثية البالتوهات ل�صاعات ملن ال يزن 
الن�ص وال يخاطب من مراجع وال يقيم 
اأدبياته  له  اإعالم  فهذا  ميزانا  للتكوين 
ت�صيء  مهازل  من  فكفى  واأعرافه 

للقطاع وامل�صار .
من  املوجود  ميليها  وب�رصاحة 
طاغيا  الديكور"  مازال"  ممار�صات 
على قنوات ت�صوق �صكل " ال�صخو�ص " 
وتغفل "املحتوى " بل اإن البع�ص ممن 
يقذف به من�صطا اأو من�صطة بعد عملية 

جتميل وتوجيه مييع فيها االأداء يعتقد 
واالإ�صاءة   " "ال�صا�صة  على  ح�صوره  اأن 
"اإعالميا  جتعله  بكثافة   ترافقه  التي 
االإعالم  يعني  ال  فيما  يتحدث  "وهو 
املهنية  باملمار�صة  يت�صل  وال  �صيئا 
اإطالقا ليذوب يف "الديكور والكامريا " 
ويجد نف�صه اآلة يحركها اآخرون يريدون 
ب�رصي  �صمعي  اإعالمي  م�صهد  �صناعة 

ي�صدر ال�صذاجة وت�صفيه راأي النا�ص .
مكان  اإىل  بالتوهات  تتحول  حني 
هذا  فان  التخريف  وت�صويق  لل�صعوذة 
الذي  وهو  مقتل  يف  االإعالم  ي�صيب 
يعاين يف بالنا من متييع ممنهج وحالة 
م�صارات  يف  وا�صح  وتاأخر  فو�صى 
الت�صويف  لغة  رغم  والتقنيني  التاأطري 
والتمنيات التي مل تتغري وبقت اخلطاب 
املنتهج رغم اأن الو�صع احلايل يفر�ص 
االعتبار  الإعادة  نوعي  م�صار  فر�ص 
للعمل االإعالمي يف البالد وانت�صاله من 

"الرداءة والت�صطيح "
ال�صمعي  يف  اإعالمية  تعددية  اأي 
الب�رصي هذه التي ال تنتج لنا اإعالميني 
ويعاجلون  مراجع  عن  يخاطبون  اأكفاء 
املهنة  ويزنون  م�صادر  عن  املحتوى 
ت�صتقطب  اإقناع  وقدرات  م�صار  عن 
الراأي والراأي االآخر ...اأي اإعالم �صمعي 
ب�رصي هذا الذي ال توؤطر فيه الربامج 
وال ت�صاغ فيه املوا�صيع عن مرتكزات 
تالم�ص االحتياج العام وترثي م�صمونا 
...اأي تعددية هذه  املوجود واملن�صود 

وال  كيانه  امل�صاهد  فيها  يجد  ال  التي 
هويته وال ي�صتوعب فيها ما يطرح من 

برامج �صارت للتهريج .
التي  القنوات  ازمة  من  هام  جزءا 
خارج  ح�ص�ص  عر�ص  يف  ترجتل 
ال�صياق واالطار املهني املعروف مهني 
لقنوات  امل�صريين  فبع�ص  اخالقي 
مواقع  يف  يو�صع  ب�صباب  يقذفون 
�صعبة للتن�صيط واملذهب ال�صائد لدى 
املتورطني يف اخراج امل�صهد االهتمام 
يف  ويبقى  والتجميل  والديكور  بال�صكل 
وهذا  الهادف  االعالم  االولويات  اخر 
جزء  النه  اليه  االنتباه  يجب  املعطى 
من ممار�صات التمييع املمنهج لقنوات 
ال�صمعي الب�رصي دون اعمم يف ال�صياق 
وتكرارا  مرارا  ا�رصت  كما  فاالزمة 
تاطريا  وت�صتدعي  ومهنية  اخالقية 
املوؤ�ص�صات  قبل  من  فعاال  وتنظيما 
ال�صمعي  االعالم  قطاع  يف  والفاعليني 

الب�رصي .
لقد حان الوقت ان تتوقف هذه املهزلة 
املعنية  الدولة  هيئات  تتحمل  وان 
االعالم  تاطري  م�صوؤولية  واملخت�صة 
ال�صمعي الب�رصي الذي مل يواجه ازمة 
قيم واخالقيات ويحا�رصه �صعف ر�صيد 
قطاع وا�صع ممن يلت�صقون باملمار�صة 
ي�صل  املنابر  هذه  يف  يبث  ما  وان 
والنموذج  واملحتوى  واخلارج  للداخل 
املتبع يرتبط اي�صا باملجتمع وب�صمعة 

قطاع االعالم يف البالد وهنا اخلطر .

الإعالم ال�سمعي الب�سري ..تعددية الكم اأم الكيف

اإن تتحول " بالتوهات " لقنوات اإىل مكان 
لت�سفيه راأي النا�ص ون�سر " ال�سعوذة 
لقطاع  وا�ساءة  خطري  جتاوز  " فهذا 

ال�سحافة يف البلد ول اأراه هذا التجاوز 
اإل بهذا املنظار واإنه طاملا يعتقد الكثري 

من املمار�سني عن �سعف للعمل الإعالمي 
ال�سمعي الب�سري حتى القائمون منهم 

على طرح املوجود باأن الإعالم " ترفيه 
بدون تخطيط ..واإثارة جللب " املعجبني 
الب�سري  ال�سمعي  يف  اإعالمنا  حال  " فاإن 
لن ين�سلح ولن يقوم له اأ�سا�ص فما اأكرث 

القنوات وما اقل الكفاءات الإعالمية التي 
تزن امل�سار والأعراف وما يرتكز عليه 
العمل الإعالمي من قيم واأخالقيات .

ميديا

اأقالم

بقلم د.حممد مرواين



عامل  ي�شهدها  التي  للتغريات  ونظرا 
اأزمات  و  �شيا�شي  �رصاع  من  اليوم 
الهجرة  فر�ص  من  �شيق  اإقت�شادية، 
بات حلم  و  فيها،   الدول املرغوب  اإىل 
الأفراد بال�شفة الأخرى غري مرحبا به، 
مما جعل من احلاملون بفر�شة عمل يف 
البحث عن اأ�شاليب غري م�رصوعة للنفاذ 
اإىل تلك الدول . فظهرت » الهجرة غري 

العامل  يلخ�شها  التي    « ال�رصعية 
الكبري  الفرن�شي  الدميغرايف 
  Alfred Sauvy »األفريد �شويف«
الرثوات  ترحل  اأن  »اإما   : بقوله 
اأن يرحل  واإما  الب�رص  حيث يوجد 
الب�رص حيث توجد الرثوات«.و لعل 
الفرد  على  التعريف  هذا  اإ�شقاط 
ال�شفة  اإىل  الهجرة  اأن  اجلزائري 
اأو  ثروات  عن  للبحث  الأخرى 

عمل.
جرمية  الإجتار بالب�شر

غري  الهجرة  عن  احلديث  اإن 
ربطها  اإىل  يدفعنا  امل�رصوعة 
جرمية   مع  مبا�رصة  ب�شورة 

ا�شتغالل  يتم  حيث  بالب�رص،  الإجتار 
الهجرة بطلب مبالغ من  راغبي  ظروف 
املال نظري نقلهم ب�شكل غري قانوين عرب 

احلدود.
ب�شفة عامة ميكننا احلكم  و   
امل�رصوعة  غري  الهجرة  ظاهرة  على 
كاإحدى نتائج الإجتار بالب�رص، و غالبا ما 

تكون عملية النقل غري ماأمونة .
امل�رصوعة  غري  الهجرة  تعد   
اإنتهاكا لقوانني حماية الإن�شان و اإنتهاكا 
لقوانني الهجرة اإىل البلد – املهاجر اإليه 
– من جانب ال�شحية و ع�شابة التهريب، 

على قوارب املوت التي ل ترحم .
كبرية  ن�شبة  حاليا  يتعر�ص  و   
من ال�شباب للموت املحقق اأثناء عملية 
اإىل  الو�شول  يحاولون  هم  و  التهريب 
و  فيها  املالذ  اأن  يعتقدون  التي  الدول 
ترتكهم  حيث  متوفرة،  العمل  فر�ص  اأن 
ي�شارعون  املياه  يف  التهريب  �شبكات 
ال�شلطات  اأيدي  يف  الوقوع  اأو  املوت 

احلكومية هذا اإن مت و�شولهم ..؟ .
غري  الهجرة  ظاهرة  وترجع   
– و غري القانونية – جلملة  امل�رصوعة 
 : يف  يتمثل  اأهمها  لعل  الأ�شباب  من 
تردي الظروف املعي�شية و اإنت�شار الفقر 
– الكنوز  البلد الآخر  و الطمع يف كنوز 
نق�ص  و  البطالة  تعد  كما   – الوهمية 
تدفع  التي  الأ�شباب  من  العمل  فر�ص 
بال�شباب اإىل التوجه ملثل هكذا ظاهرة، 
و اإن اإت�شاع الهوة بني الغني و الفقري، اأو 
يوؤدي  ما  هو  ل ميلك،  و  من ميلك  بني 
اإىل تزايد النزوح الب�رصي غري امل�رصوع 
 ، الغنية  الدول  اإىل  الفقرية  الدول  من 
بعيدا  اأف�شل  معي�شية  فر�ص  لنيل  �شعيا 
نظم  اأو  قا�شية  اإقت�شادية  ظروف  عن 

�شيا�شية غري م�شتقرة .

م�شكلة حية وح�شا�شة

اجلزائري  املجتمع  لعل  و   
يعاين  العامل  دول  جمتمعات  كباقي 

يعرف  ما  اأو  ال�رصية  الهجرة  ظاهرة 
عنها بظاهرة )احلراقة(، باللغة العامية، 
هذه الظاهرة التي ا�شتطاعت اإ�شعار كل 
موؤ�ش�شات الدولة واأ�شبحت م�شكلة حية 

وح�شا�شة.
العلوم  بكلية  باحث  يوؤكد  و   
م�شكلة  اأن  باجلزائر-   الجتماعية 
الأحداث  خالل  من  حتدث  حقيقية 

اأو  ال�شحف  تتداولها  التي  املاأ�شاوية 
الأخبار التلفزيونية من حني لآخر. وهي 
جميع  مت�ص  لكونها  ح�شا�شة  م�شكلة 
�رصائح املجتمع بحيث اأ�شبحت الظاهرة 
ل مت�ص فئة ال�شباب وخا�شة الذكور، بل 
تعدت اإىل فئة الإناث والأطفال الق�رص، 
واأ�شبح م�شطلح )احلرقة( متداول حتى 

يف الأغاين للتعبري عن الظاهرة.
الهجرة  ظاهرة  وتتميز   
اأي  ال�شنة  بامتدادها على طول  ال�رصية 
يف  ومنت�رصة  الزمن  يف  م�شتمرة  اإنها 
يف  بكرثة  منت�رصة  كانت  بعدما  املكان، 
اإىل  فائقة  ب�شورة  امتدت  البالد،  غرب 
و�شط و�رصق البالد حيث مت توقيف 130 
مهاجرا �رصيا بولية عني متو�شنت �شنة 
2007، واإعادة اأكرث من 540 مطرودا من 
 ،2008 �شنة  وهران  ولية  اإىل  اإ�شبانيا 
عنابة  ولية  1100 يف  من  اأكرث  وتوقيف 

�شنة 2007.
ماأ�شاوية ال�شعارات

يف  بل  الظاهرة  هذه  يف  املتمعن  اإن 
يكت�شف  احلراڤة  اأي  عليها  املقبلني 
مدى ماأ�شاوية �شعاراتهم التي نقراأها يف 
الكثري من جدران العمارات واملوؤ�ش�شات 
�شمكة  »تاأكلني  �شعار  مثل  العمومية 
تاأكلني  اأن  من  اأف�شل  البحر(  يف  )غرقا 
دودة بعد الدفن يف الأر�ص«، وهو يحمل 

الكثري من دللت البوؤ�ص والإحباط.
يدفعنا  الذي  الأمر  هو  و   
املبذولة  الدولية  اجلهود  عن  للحديث 
من املنظمات الدولية و حتى احلكومبة 
للق�شاء  كمحاولة  الدويل  للتعاون  منها، 
الهجرة  ظاهرة   – الظاهرة  هذه  على 

غري ال�رصعية - .
اإن ما مت عر�شه �شلفا �شناأتي   
حتليال  و  و�شفا  البحث  هذا  يف  عليه 
الظاهرة  هذه  اأ�شباب  عن  باحلديث 
الدول  على  الأمنية  اإنعكا�شاتها  و 
العبور،  و  املمر  دول   ، لها  امل�شتقبلة 

مما اأدى اإىل فتح قنوات اإت�شال مبا�رصة 
ال�رصطة املحلية اجلزائرية  اأجهزة  بني 
و باقي الدول امل�شتقبلة لهذه الظاهرة 

غري القانونية . 
لظاهرة  الب�شيط  ال�رصح  هذا  ياأتي 
الهجرة ال�رصية اأو الهجرة غري ال�رصعية 
 : عن  فيه  نت�شاءل  الذي  الوقت  يف 
الأ�شباب و الدوافع احلقيقية وراء هجرة 

ال�شباب اجلزائري نحو اأوروبا ؟ 

 حماولني الإ�شتعانة بـ :
غري  الهجرة  مفهوم  حتديد  	•
امل�رصوعة، و اأ�شكالها املختلفة ؟ 

اإنعكا�شات هذه الظاهرة على  	•
م�شتقبل ال�شباب اجلزائري ؟ 

الدولية  اجلهود  اأهم  ماهي  	•
الظاهرة  هذه  من  للحد  املبذولة 

..؟ 
مفهوم الهجرة غري امل�شروعة :

اجتماعية  ظاهرة  »الهجرة«  
منذ  احليوان  و  الإن�شان  عرفها 
بداأ اخلليقة و معناها لغويا الرتك 
و ا�شطالحا ترك املوطن  الإنتقال،  و 
الأ�شلي اإىل غريه من املواطن، و على 
الب�رص  اإنتقال  هي  الإن�شاين  امل�شتوى 
يف  ت�شتخدم  و  اآخر،  اإىل  موطن  من 
التحركات  مبعنى  الإجتماعية  العلوم 

اجلغرافية لالأفراد و اجلماعات .
وقد اأمرنا اهلل تعاىل بالهجرة   
فقال »اأمل تكن اأر�ص اهلل وا�شعة فتهاجروا 
فيها ») الن�شاء – 97(، و بالهجرة تكونت 
فتعمري  عديدة،  اإن�شانية  ح�شارات 
الأر�ص تطلب من الإن�شان الهجرة من 
جماعة  كل  وا�شتقرار  اآخر،  اإىل  مكان 
متوافقة على قطعة من الأر�ص ب�شفة 
الدوام و الإ�شتمرار.و هذه هي الهجرة 
منذ  حتدث  اإ�شتمرت  التي  امل�رصوعة 
الإن�شان على  ال�شنني هي عمر  ماليني 
حواء  و  اآدم  اهلل  اأر�شل  اأن  منذ  الأر�ص 

على الأر�ص .
اأن  على  التاأكيد  اإىل  نبادر  و   
اإىل  مكان  من  الإنتقال  حق  »الهجرة« 
اآخر، هي حق من حقوق الإن�شان اأمرت 
و حثت عليها الأديان ال�شماوية لعمارة 
الأر�ص . و اأقرتها املواثيق الدولية من 
حتددها  التي  القانونية  الأطر  خالل 

كل دولة لدخول اأجنبي اإىل اأرا�شيها، و 
يف حالة خمالفة القوانني املعمول بها 
غري  عمل  اإىل  حق  من  الهجرة  تتحول 

م�رصوع .

مفهوم  اإعطاء  حاولنا  لو  و   
باأّنها  لقلنا  ب�شيطا  ال�رصعية  للهجرة 
يف  لال�شتقرار  الأّم  البلد  ِمَن  النتقاُل 
يتّم  التي  اأفراد  حركة  وهي  اآخر،  بلٍد 
اأو جماعّي  فردّي  ب�شكٍل  النتقاُل  فيها 
جديد،  وطن  اإىل  الأ�شلّي  موطنهم  من 
وعادًة ما توجُد ظروٌف عديدةٌ تُوؤّدي اإىل 
الهجرة، مثل انت�شار احلروب الأهلّية اأو 
الأو�شاع  �شوء  اأو  الّدول،  يف  اخلارجّية 
القت�شادّية والتي تُعترُب من امُلحّفزات 
على  امَلهجر  دول  وحتر�ُص  للهجرِة. 
القانونّية  الآليات  من  جمموعٍة  تطبيِق 
حماية  تَ�شمن  والتي  والت�رصيعّية، 
واحرتام كامل حقوق امُلهاجرين. ووفقاً 
للّتعداد العاّم للهجرة عام 2013م و�شَل 
عدد امُلهاجرين من دولهم الأ�شلّية اإىل 

247 مليون ن�شمة.)1(
يدفعنا  �رصده  �شبق  ما  اإن   
للحديث عن الهجرة غري ال�رصعية التي 
املهاجر  الدولة  نظر  وجهة  من  تعرف 
من  املواطن  خروج  اأنها  على  منها: 
م�رصوعية  غري  بطريقة  دولته  اإقليم 
املخ�ش�شة  املنافذ  غري  من  �شواء 
لكن  و  م�رصوع  منفذ  من  اأو  لذلك، 
اإ�شتخدام  مثل  م�رصوعة  غري  بطريقة 
املهاجر  خروج  اأو  مزورة  �شفر  وثيقة 

متخفيا .
بينما الهجرة غري امل�رصوعة   
 : اإليها  الدولة املهاجر  من وجهة نظر 
هي و�شول املهاجر اإىل حدود اأرا�شيها 
م�رصوع  طريق  باأي  البحرية  اأو  الربية 
كان اأو غري م�رصوع، و مهما كان غر�شه، 
تلك  موافقة  بغري  ذلك  كان  طاملا 
الدولة، و ي�شمل ذلك الو�شول امل�رصوع 
لأر�ص الدولة و اإقامته بها ملدة موؤقتة 
بعد  املغادرة  رف�ص  ثم  مبوافقتها، 

اإنتهاء مدة الإقامة املحددة �شلفا .
مفهوم  يختلف  وهكذا   
وجهة  من  امل�رصوعة  غري  الهجرة 
الدولة املهاجرة منها الفرد ، عن وجهة 
نظر الدولة املهاجر اإليها ، وتلك اأحد 

جوانب امل�شكلة . 
اأو  امل�رصوعة  غري  الهجرة   
عن  عبارة  ال�رصية  اأو  ال�رصعية  غري 
يخرق  ب�شكل  اآخر  اإىل  بلد  من  هجرة 
املق�شود،  البلد  يف  املراعية  القوانني 
تاأ�شرية  دون  البالد  دخول  يتم  بحيث 

الدخول.
املهاجرين  اأغلب  ينتمي 
بلدان  اإىل  ال�رصعيني  غري 
نحاول  الذين  الثالث،  العامل 
منهم  بالذكر  نخ�ص  اأن 
نحو  اجلزائريني  املهاجرين 

اأوروبا .
و كما جاء طرحا يف اإ�شكاليتنا 
غري  الهجرة  مفهوم  حول 
بها  يرتبط  ما  و  ال�رصعية 
فاإن  خمتلفة،  اأ�شكال  من  
تلك  لأ�شكال  تو�شيفنا 
جاء  لأنه  خمت�رصا،  �شيكون  الهجرة 
الت�رصيح  باب  من  ل  التلميح  باب  من 
الق�رصي  التهجري  الإنتقالية،  الهجرة   .

و الجتار بالب�رص .)2(
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" الهجرة غري امل�شروعة اأو   
غري ال�شرعية اأو ال�شرية عبارة عن 
هجرة من بلد اإىل اآخر ب�شكل يخرق 
القوانني املراعية يف البلد املق�شود، 

بحيث يتم دخول البالد دون تاأ�شرية 
الدخول. ينتمي اأغلب املهاجرين 
غري ال�شرعيني اإىل بلدان العامل 
الثالث، الذين نحاول اأن نخ�ص 

بالذكر منهم املهاجرين اجلزائريني 
نحو اأوروبا  "

الهجرة  عن  احلديث  "  اإن 
غري امل�شروعة يدفعنا اإىل ربطها 

ب�شورة مبا�شرة مع جرمية  
الإجتار بالب�شر، حيث يتم 

ا�شتغالل ظروف راغبي الهجرة 
بطلب مبالغ من املال نظري نقلهم 
ب�شكل غري قانوين عرب احلدود "

تعترب ظاهرة الهجرة 
ظاهرة قدمية قدم ن�شاأت 

املجتمعات، التي �شاهمت يف 
ت�شكيل احل�شارات، اإل اأن 

الزيادة الكبرية التي �شهدها 
عدد ال�شكان يف ع�شرنا مع 

تردي الأو�شاع الإقت�شادية 
ب�شورة عامة، واإنت�شار ثورة 

الإت�شالت و املوا�شالت و 
ت�شهيل حركة املرور لالأفراد 

بني الدول، فتح الباب 
بفر�شة احللم بعمل يتطلع 

اإليه الفرد خارج وطنه .نحو 
اأر�ص جديدة قد يجد فيها 
ما مل يجده يف اأر�ص املهجر .

ت�شاوؤلت عن الظاهرة 

م�شببات �لهجرة غري �ل�شرعية لل�شباب �جلز�ئري نحو �أوروبا  

بقلم الأ�شتاذ: قوا�شمية 
عادل، طالب دكتوراه 

جامعة الأمري عبد القادر 
ق�شنطينة.
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تغنى به ال�شعراء ال�شعبيون 
اإبان الثورة التحريرية 
بقولهم: »حوحة بلعيد 
رجل �شنديد ال�شجاعة 

والقلب حديد«، ملا وجدوه يف 
�شخ�شيته من قوة وبراعة يف 
مواجهة الوحدات الع�شكرية 

الفرن�شية، خلد نف�شه 
باإقدامه و�شجاعته التي 

اأظهرها متحديا العدو، ومل 
يهب املوت بل كان ج�شورا 

مقداما مثلما �شهد عليه رفاق 
دربه من املجاهدين، يف هذا 

العدد من جريدة الو�شط 
�شنعرج على حياة ال�شهيد 
بلعيد حوحة الذي �شطع 

ا�شمه يف ه�شاب ومرتفعات 
جبال النمام�شة. 

يف ذكرى ا�شت�شهاده الـ 63

�ل�شهيد بلعيد حوحة، �شنديد جبال �لنمام�شة
التحاقه  وظروف  -مولوده   01

بالثورة التحريرية: 

كتب �لأ�صتاذ �أوني�س لو�صيف عن مولد 
�ل�صهيد بلعيد حوحة مايلي: ولد �ل�صهيد 
ببلدية  بلعيد �صنة 1919م  �لرمز حوحة 
�ملحمل ولية خن�صلة ويف و�صط عائلة 
تعلميه  و�لده على  ملو�صية، حيث عمل 
بالفكر  تاأثر  �لكرمي،  �لقر�آن  مبادئ 
�ل�صتقاليل �لذي �نت�رش مبنطقة خن�صلة 
خالل �أربعينيات �لقرن �لع�رشين، حيث 
للعمل  �لتح�صري  يف  و�نخرط  �صارك 
�مل�صلح ولثورة �لتحريرية �ملجيدة رفقة 
وحوحة  عثمان  حوحة  عمومته  �أبناء 
يف  كبري�  دور�  له  وكان  �لغول،  �أحمد 
�لتعبئة و�لت�صال باملو�طنني �إىل جانب 
لندلع  و�لتح�صري  �ل�صالح  مهمة جمع 

للكفاح �مل�صلح.
 01 يوم  �لتحريرية  �لثورة  �ندلع  مع 
نوفمرب 1954م، �صارك يف تنظيم �لثورة 
عون  عمر  �ملجاهد  من  كل  برفقة 
يقود  �لذي  �لبوق�صي  عمر  �ملدعو 
�أفو�ج جي�س �لتحرير �لوطني و�ملجاهد 
�لوردي قتال بنو�حي م�صكيانة و�صدر�تة 
)�لتلول(  �هر��س  و�صوق  مد�ورو�س 
وكانت �أوىل مهامه �لهجوم على مر�كز 
وتنظيم  و�مل�صتوطنني  باملنطقة  �لعدو 
�ل�صالح  وجمع  �لتعبئة  جمموعات 
�مللتحقني  �ملنا�صلني  وجتنيد  وتاأطري 
�جلدد لدعم وتعزيز �صفوف �لوحد�ت 
�ملقاتلة وتوعية �ملو�طنني باأن �لكفاح 
�حلرية  لنيل  و�صيلة  �أجنع  هو  �مل�صلح 
�مل�صوؤولية  يتوىل  �أن  قبل  و�ل�صتقالل 
�ملبا�رشة على فرع م�صكيانة و�صو�حيها 
يف  بامل�صاهمة  تكليفه  جانب  �إىل 
جماهدي  وت�صليح  وتنظيم  حت�صري 
جي�س �لتحرير �لوطني من �أبناء منطقة 
�لثورة  يف  �نخرطو�  �لذين  م�صكيانة 

�لتحريرية. 
ر�أ�صه  م�صقط  �ىل  عاد  ذلك  وبعد 
�لتي  �لأحر�ر  �ملتطوعني  كتيبة  لي�صكل 
وجيز  و��صتطاع يف ظرف  يقودها  كان 
�لأ�صلحة  باأحدث  كتيبة جمهزة  ت�صكيل 
�أكرث  بها  يوجد  حيث  �حلني  ذلك  يف 
 29/24 عيار  ر�صا�صة  مد�فع   04 من 
وكان  �ملعارك  دور حا�صم يف  لها  �لتي 
بكل  ع�صكرية  كتيبة  بناء  �رشف  له 
مكوناتها وت�صكيالتها وحتديثها عرب كل 
�لإعد�د  �لكفاح و�حلر�س على  مر�حل 
و�لتكوين �مل�صتمر للعن�رش �لب�رشي من 
�مليد�ين  و�لإ�رش�ف  �لتخطيط  خالل 
�أ�صبح  �أن  �إىل  و�لتدريب  �ملعارك  على 
جي�س �لتحرير �لوطني منوذجا يحتذي 
�لقتالية  جتربته  وتدر�س  �لعامل  يف 
و�ملد�ر�س  �لكليات  يف  و�لتنظيمية 

�لدولية.

العادل:  -القائد   02
بعد�لته  حوحة  بلعيد  �ل�صهيد  عرف 
على  يعتمد  كان  حيث  �ملو�طنني  بني 
م�صاكل  حل  يف  �ل�صالمية  �ل�رشيعة 
يف  �لآر�ء  معظم  وياأخذ  �ملو�طنني 
�ملو��صيع �حل�صا�صة من مفتي �ملنطقة 

وموؤثرة  قوية  ب�صخ�صية  يتمتع  �أنه  كما 
ع�صكريا  قائد�  كان  �جلميع  على 
عليها  وي�رشف  �ملعارك  يدير  حمنكا 
و�قتد�ر  وحتكم  ورز�نة  �صجاعة  بكل 
للنز�ل  �لفرن�صي  �جلي�س  يطلب  كان 
قبو  معركة  ومنها  عديدة  مو�طن  يف 
جي�س  فيها  فقد  و�لتي  �ص�صار  بنو�حي 
فقدت  بينما  و�حد�  عن�رش�  �لتحرير 
و�لتي  �لكثري من جنودها،  فيها فرن�صا 
�ملجاهدين  من  جمموعة  فيها  �صارك 
رز�ميية  �لهادي  حممد  غر�ر  على 
�أحمد  و�ل�صهيد  حف�صاوي  وبلقا�صم 
خالف �ملدعو �أحمد  بن ن�رش ولو�صيف 

�ل�صادق ولو�صيف حممود. 

النمام�شة:  جبال  -�شنديد   03
من  �لكثري  حوحة  بلعيد  �ل�صهيد  قاد 
�ملعارك �صد قو�ت �لحتالل �لفرن�صي 
ومنها  و�لور��س  �لنمام�صة  منطقة 
معركة )�أغروط �غقالت( �لكتفة �لكحلة 
 1957 جانفي   25 يوم  يف  �لزيري�س  �أو 
برفقة 240جماهد� �صد وحدة ع�صكرية 
فرن�صية �لفرن�صي ��صتعملت فيها فرن�صا 
و�لطائر�ت �حلربية فقدت  باحلو�مات 
��صافة  جنودها  من  كبري�  عدد�  فيها 
...ب�صهادة  �جلرحى  من  كبري  عدد 
رم�صان  بن  حممود  لو�صيف  �ملجاهد 
يف  �مل�صاركني  �ملجاهدين  فوج  قائد 
�ملعركة  فاإن  �لر�وي  وح�صب  �ملعركة 
�ل�صم�س  �رشوق  من  كامال  يوما  د�مت 

�ىل غروبها.
و�لكمائن  �ملعارك  عديد  قاد  كما 
�لبالء  فيها  �أبلي  �لتي  �ل�صهرية  �لثورية 
فر�صان  �أ�صهر  من  و�حد�  وكان  �حل�صن 
�خلناق  معركة  �أ�صهرها  ومن  �لنز�ل 
ومعكرة  �لوديان  ملقى  ومعركة  لكحل 
د�رشة �لطلبة ومعركة بولقطوط بغرغر 
معركة  و�جلديدة  �لأوىل  قبو  معركة 

�حميل �لقيز. 

04 -بع�ض ما قيل من �شعر يف حق 
ال�شهيد: 

خطها  �لتي  �لبطولت  �إن   
�ل�صهيد بلعيد حوحة جعلت من �ل�صعر�ء 
�لق�صائد  حقه  يف  ينظمون  �ل�صعبيني 

ويتغنون بها، ولعل �أ�صهر ما قيل فيها: 
حوحة بلعيد رجل �صنديد

�ل�صجاعة و�لقلب حديد
ير�فل فيهم بر�فل جديد

-05ا�شت�شهاده: 
��صت�صهد بلعيد حوحة يف يوم 27 جويلية 
موؤمتر  لقر�ر�ت  معار�صته  بعد  1957م 
حمكمة  طرف  من  وحوكم  �ل�صومام، 
بوقالز  عمار  �لعقيد  �صماه  ملا  �قيمت 
�لتي كان يف مقدمتها  تب�صة  مبجموعة 

لزهر �رشط. 

قادها  معارك  عن  -مناذج   06
بلعيد حوحة: 

من  بع�صا  �صن�صتعر�س   
بلعيد  �ل�صهيد  قادها  �لتي  �ملعارك 
�ملظفرة،  �لتحررية  �لثورة  �إبان  حوحة 

بني  ومكانته  �لفعال  دوره  لنربز 
بف�صل  �لوطني  �لتحرير  جي�س  قادة 
�ملقدرة �لتي كان يتمتع بها يف �صناعة 
�جلي�س  وحد�ت  �أ�رش�س  على  �لن�رش 

�ل�صتعماري �لفرن�صي:  

- معركة قبو بلدية �ش�شار 15 اأوت 
1956م: 

حوحة  بلعيد  �ل�صهيد  توىل   
قبو  �مل�صمى  باملكان  ووقعت  قيادتها، 
بالقرب من قرية بويك�صن بلدية �ص�صار 
�أ�صباب  وتعود  حاليا،  خن�صلة  ولية 
على  �ملجاهدين  �إ�رش�ر  �إىل  �ملعركة 
�صقطو�  �لذين  �ل�صهد�ء  بثاأر  �لأخذ 
و�لذين  لكحل  �خلناق  معركة  خالل 
ومعركة  �صهيد   25 �إىل  عددهم  و�صل 
�إىل  و�لذين و�صل عددهم  �ل�صابقة  قبو 

ما يزيد عن 82 �صهيد من �ملدنيني.
بلعيد  �ل�صهيد  �أر�صل  �لإطار  هذ�  ويف 
�ملدنيني  �جلهة  �صكان  �أحد  حوحة 
�لفرن�صي وطلب  �أحد قادة �جلي�س  �إىل 
جي�س  جماهدي  لنز�ل  يتجهز  �أن  منه 
�لتحرير �لوطني �لذين ي�صتعدون لأخذ 
�لثاأر ل�صهد�ئهم ورفاقهم �لذين �صقطو� 

خالل معركتي قبو و�خلناق لكحل. 
ومركز قبو ميتاز بالكهوف �لتي ت�صقها 
جي�س  جماهدي  كان  حيث  �لأودية 
خلو�س  �لتام  �ل�صتعد�د  يف  �لتحرير 
�جلي�س  قيادة  و�أن  خ�صو�صا  �ملعركة، 
تتجهز  بد�أت  �لفرن�صي  �ل�صتعماري 
و�صلها  بعدما  فا�صلة  معركة  خلو�س 
�إليها،  حوحة  بلعيد  �أر�صله  �لذي  �خلرب 
كثري�  �ملجاهدين  �نتظار  يدم  ومل 
�لع�صكرية  �لوحد�ت  و�صول  فبمجرد 
�لثالثة  �ل�صاعة  على  قبو  �إىل  �لفرن�صية 
�صباحا بد�أ �ملجاهدون يف �إطالق �لنار 
جتاه �جلنود �لفرن�صيني �لذين مل يكونو� 
بلعيد  �أعدها  �لتي  �ملفاجاأة  ينتظرون 
�صهاد�ت  وح�صب  لهم،  ورفاقه  حوحة 
�صاركو�  �لذين  �ملجاهدين  من  �لبع�س 
يف هذه �ملعركة و�لتي تفيد باأن �لقائد 
بلعيد حوحة قد �أ�صدر �أو�مره �ل�صارمة 
للمجاهدين بعدم �لن�صحاب من ميد�ن 
لت�صتمر  �لظروف،  كانت  �ملعركة مهما 
�لتا�صعة  �ل�صاعة  غاية  �إىل  �ملعركة 

ليال. 
جماهد   400 �ملعركة  يف  �صارك  وقد 
و2000  �لوطني،  �لتحرير  جي�س  من 
جندي فرن�صي من �جلي�س �ل�صتعماري 
�لوحد�ت  من  قدمو�  �لفرن�صي، 
خنقة  �صيار،  تربدقة،  يف:  �ملتمركزة 
و�لتي  خن�صلة،  بابار،  ناجي،  �صيدي 

�أ�صفرت عما يلي: 
من  جماهدين  خم�س  ��صت�صهاد 

�مل�صاركني يف �ملعركة. 
مقتل حو�يل 250 جندي فرن�صي ينتمي 
�أغلبيتهم لوحد�ت �للفيف �لأجنبي ومن 
عدد  �لفرن�صيني  �لقتلى  �صمن  من  كان 
خالل  حتفهم  لقو�  �لذين  �ل�صابط  من 

�ملعركة. 

ا�شقاط طائرة حربية فرن�شية.
يف  �صاركو�  �لذين  �ملجاهدون  يروي 

فيها  �صاركو�  من  باأن  �ملعركة  هذه 
يف  درو�صا  �لفرن�صيني  �جلنود  لقنو� 
�لقتال  وفنون  و�لقد�م،  �ل�صجاعة 
ذلك من غنم عدد من  بف�صل  ومتكنو� 
�أن  حتى  �حلربية،  و�لبنادق  �لأ�صلحة 
يتذكر  ز�ل  ل  حميو  لو�صيف  �ملجاهد 
�ملعركة  ب�صهادته حول هذه  �أدىل  كلما 
كان  و�لذي  �ملجاهدين  �أحد  م�صهد 
معاقبا من طرف قيادة جي�س �لتحرير 
�لوطني و�لتي �أقدمت على نزع �صالحه 
بغنم  �ملعركة  خالل  فقام  �ل�صخ�صي، 
�صالح حربي من عند �جلنود �لفرن�صيني 
يف  و�صجاعته  وقدر�ته  �أحقيته  ليثت 
من  فعل  وكرد  نف�س �لوقت.   
�لفرن�صي  �ل�صتعماري  �جلي�س  طرف 
بها  حلقت  �لتي  �لثقيلة  �خل�صائر  على 
�جلنود  توجه  فقد  �ملعركة،  هذه  يف 
�لنتقام من  �لفرن�صيني وبا�رشو� مهمة 
عدد�  فحرقو�  �جلهة،  �صكان  �ل�صعب 
�ملو�طنني  بع�س  و�عتقلو�  �ملنازل  من 
بروكي  حممد،  م�رشي  منهم  نذكر 

عمار، نا�رشي �ل�رشيف. 
�لذين  �ملجاهدين  بني  ومن   
�صاركو� يف هذه �ملعركة نذكر: م�رشي 
حممد، نا�رشي �ل�رشيف، بروكي عمار، 
بلقا�صم  غز�ل،  بوزيد  �لعيد،  �صاملي 
رز�ميية،  �لهادي  حممد  حف�صاوي، 
�رش�بن �لعربي، مر�د عبد �لكرمي، �صامل 

بونزرة، �بر�همي حمتلة. 

- معركة الكتفة ال�شوداء 25 
جانفي 1957م: 

�ل�صود�ء  �لكتفة  معركة  تعد   
�لتي  �حلربية  �ملعارك  �أقوى  بني  من 
و�صارك  حوحة،  بلعيد  �ل�صهيد  قادها 
�ل�صهيد  بينهم  من  جماهد   240 فيها 
حوحة �لو�عر بن �صليمان �لذي عاد من 
�لق�صنطيني،  �ل�صمال  �لثانية  �ملنطقة 
�صد  جماهدينا  خا�صها  و�ملعركة 
�لوحدة �لع�صكرية �لفرن�صية �لتي حتمل 
��صم bdle 13/3، �لتي ��صتعانت خالل 
�ملعركة باحلو�مات و�لطائر�ت �حلربية 

�صمتها فرن�صا بعملية �ملوز. 
لقد متكن �ملجاهدون خالل   
�ملعركة من �لق�صاء على عدد كبري من 
�جلنود �لفرن�صيني، وقدمو� �صور� ر�ئعة 
�لقد�م،  مع  �ل�صجاعة  فيها  �متزجت 
�لن�رش، وح�صب  و�لإ�رش�ر على حتقيق 
رم�صان  بن  حممود  �ملجاهد  �صهادة 
�مل�صاركة  �لأفو�ج  قادة  �أحد  لو�صيف 
يف �ملعركة فاإنها د�مت يوما كامال من 

�رشوق �ل�صم�س �ىل غروبها. 
ومن بني من �صارك يف هذه   
بن  �لتهامي  كنز�ري  نذكر:  �ملعركة 
مباركي  �لو�عر،  �حلاج، حممود حوحة 
��صت�صهدو�  �لذين  زرو�ل،  بن  بلقا�صم 
مباركي  من:  كل  وجرح  �ملعركة،  يف 
�لعلو�ين بن عمر، مو�صى جمل، �لعربي 
رم�صان  بن  لو�صيف  حممود  �رش�ب، 
رم�صان  �صدره،  يف  ��صيب  فوج  قائد 
لو�صيف ��صيب يف رجله، حممد �لهادي 
فار�س  لو�صيف،  �ل�صادق  لو�صيف، 

�ل�صادق. 

بقلم الأ�شتاذ فرحاين
 طارق عزيز. 



ربيع  الالعب  م�شوار  انتهى 
مفتاح مع ناديه احتاد العا�شمة 
يربطه  الذي  العقد  نهاية  بعد 
الذي  العا�شمي  الفريق  مع 
املوا�شم  خالل  األوانه  حمل 
م�شادر  ك�شفت  اأين  الأخرية، 
املدير  اأن  الحتاد  داخل  من 

ينوي  ل  يحي  عنرت  الريا�شي 
التجديد ملفتاح ب�شبب تقدمه 
يف ال�شن ورغبة املعني ال�شعي 
والبحث  الت�شكيلة  ت�شبيب  نحو 
اأجل  من  �شبان  لعبني  عن 
ان�شمامهم اإى التعداد حت�شريا 
املدى  على  الحتاد  مل�رشوع 
املتو�شط ولعب الألقاب خالل 
هذا  ويف  املقبلة،  املوا�شم 
الأمين  املدافع  فاإن  ال�شدد 
اأبناء  لت�شكيلة  املخ�رشم 
الفريق  يودع  "�شو�شطارة" 
تكون  اأن  ميكن  كان  بطريقة 
مع  طويل  م�شوار  بعد  اأف�شل 
خو�ض  نحو  ويتوّجه  الفريق، 

جتربة جديدة، قد تكون العودة 
اإىل فريقه ال�شابق �شبيبة بجاية، 
اأو البقاء يف العا�شمة من خالل 
ت�شكيلتي  اأحد  اإىل  الن�شمام 
�شباب  اأو  اجلزائر  مولودية 
نف�ض  تتحدث  الذي  بلوزداد 
ب�شمه  اهتمامها  امل�شادر عن 
للخربة  بالنظر  �شفوفها  اإىل 
اأدغال  يف  خا�شة  ميلكها  التي 
الفريقني  �شيلعب  اأين  اإفريقيا، 
خالل  القارية  املناف�شة 

املو�شم الكروي املقبل.
يف �شياق اآخر، بعث عنرت يحي 
الالعب  رفقة  املفاو�شات 
من  طوبة  اأحمد  املغرتب 

اللتحاق  على  اإقناعه  اأجل 
بت�شكيلة الحتاد والتوقيع معها 
ال�شيفية  للتحويالت  حت�شبا 
القائد  ي�شعى  حيث  املقبلة، 
الوطني  للمنتخب  ال�شابق 
النادي  �شفوف  تدعيم  اإىل 
الالعب  بخدمات  العا�شمي 
كلوب  نادي  رفقة  املحرتف 
 22 والبالغ  البلجيكي  بروج 
عاما، اأين يعول على ال�شتثمار 
التي  الكبرية  المكانيات  يف 
ميتلك  واأنه  خا�شة  ميتلكها 
وين�شط  قوية  مرفولوجية  بنية 

يف من�شب مدافع اأي�رش.
عي�شة ق.

حكار طماأن ب�شاأن بناء مركز تكوين مولودية اجلزائر

�سوناطراك جتدد الثقة يف اأملا�س وجمل�س الإدارة
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جّددت �رشكة �شوناطراك الثقة يف جمل�ض 
بعد  اجلزائر  مولودية  لفريق  الإدارة 
الجتماع الذي جمع اأول اأم�ض املدير العام 
اأ�شهم  اأغلبية  �شاحبة  �شوناطراك  ل�رشكة 
واأع�شاء  حكار  توفيق  العا�شمي  النادي 
جمل�ض الإدارة بقيادة عبد النا�رش اأملا�ض، 
اأين خرج الجتماع بتجديد الثقة يف اأملا�ض 
عن  بحثا  الإداري  جمل�شه  اأع�شاء  وبقية 
وموا�شلة  الإداري  اجلانب  يف  ال�شتقرار 
العمل الذي انطلقوا فيه، حيث دار الجتماع 
العا�شمي  النادي  التي متيز  حول احليثيات 
وال�شاحة الكروية، واقتنع على اإثرها حكار 

للمولودية  الإداري  املجل�ض  الثقة يف  مبنح 
من اأجل موا�شلة مهامه والتح�شري للمو�شم 
حتقيق  غلى  ي�شعون  الذي  اجلديد  الكروي 
الأف�شل خالله خا�شة واأنه ي�شادف احتفال 
املئوية  مبرور  اجلزائرية  الأندية  عميد 
الرابع  تاريخه  ي�شادف  الذي  تاأ�شي�شه  على 
اأمام  اأملا�ض  �شيكون  حيث   ،1921 اأوت 
الواجهة  اإىل  العا�شمي  النادي  اإعادة  مهمة 
حمليا وقاريا، بحكم ان الفريق �شوف يلعب 
الذي  وهو  قارية  مناف�شة  املقبل  املو�شم 

يتواجد �شمن بوديوم جدول الرتتيب.
الفريق  على  امل�شوؤولني  جناح  حكار  وثّمن 

مبنطقة  اأر�شية  قطعة  على  احل�شول  يف 
مركز  بناء  اإىل  موجهة  تكون  �شوف  زرالدة 
على  ال�شعي  اجل  من  للمولودية  التكوين 
النادرة  الع�شافري  عن  للبحث  نحوها 
الكروية املقبلة،  للموا�شم  وحت�شري اخللف 
اإجناز  النطالق يف  حيث طماأن بخ�شو�ض 
امل�رشوع الريا�شي والذي �شوف يتم منحه 
البرتولية  لل�رشكة  التابعة  الفروع  اأحد  اإىل 
من اجل النطالق يف اأ�شغاله باأقرب وقت، 
املديرية  ت�رشف  حتت  و�شعه  �شيتم  حيث 

الفنية للفئات ال�شابة من اأجل ا�شتغالله.
عي�شة ق.

ترب�شا  الريا�شة  لعلوم  ليبزيغ  كلية  تنظم 
كرة  اخت�شا�ض  الفرن�شية  باللغة  تكوينيا 
القدم خالل الفرتة املمتدة من 1 مار�ض 
التعاون  اطار  يف   ،2021 جويلية   31 اإىل 
 ،2021 �شنة  بر�شم  الأملاين  اجلزائري 
الحتادية  اليوم  عنه  اأعلنت  ما  ح�شب 
الرتب�ض  و�شيكون  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
مفتوحا للتقنيني اجلزائريني ب�رشوط، منها 
حيازة �شهادة للدرا�شات العليا اخت�شا�ض 
كرة القدم وخربة ميدانية كالعب، مدرب 

 40 عن  اأعمارهم  تزيد  ول  م�شت�شار،  اأو 
�شنة، و�شيتم النتقاء النهائي للرت�شيحات 
يتكفل  الذي  الأملاين  الطرف  قبل  من 
اي�شا بتكاليف التكوين، فيما تكون تذاكر 
الهيئة  عاتق  على  اإيابا  و  ذهابا  الطائرة 
الت�شجيل  يف  الراغبني  الحتادية.وعلى 
ال�رشوط  الدورة،والذين تتوفر فيهم  لهذه 
املطلوبة، اإر�شال ملفاتهم للمديرية الفنية 
 2020 اأوت   6 تاريخ  قبل  للفاف  الوطنية 

كاآخر اأجل.

ريا�سة

عي�شة ق.

للعبة  اجلزائرية  الحتادية  تلّقت 
نظريتها  من  الدعوة  ر�شالة 
امل�شابقة  للعب  حت�شبا  الدولية 
العربية املقررة العام املقبل، اأين 
 22 جمموع  اإىل  الدعوة  توجهت 
دولة عربية املنتمية اإىل القارتني 

اأجل  من  والآ�شيوية  الإفريقية 
وخو�شها  املناف�شة  يف  التواجد 
حتت لواء الهيئة الكروية الدولية، 
�شهري  خالل  تلعب  �شوف  حيث 
نوفمرب ودي�شمرب من العام املقبل 
من اأجل التح�شري جيدا للمونديال 
على  الوقوف  يف  الرغبة  ظل  يف 
ح�رشتها  ايل  الكروية  املن�شاآت 

ل�شتقبال  ا�شتعداد  قطر  دولة 
اإىل  العاملية  املنتخبات  وفود 

خو�ض العر�ض الكروي العاملي.
العربية  الكاأ�ض  جتري  و�شوف 
هيئة  منحت  التي  للمنتخبات 
زط�شي  الدين  خري  الرئي�ض 
خارج  غمارها  خلو�ض  املوافقة 
�شيتم  حيث  الفيفا،  تواريخ 

املحليني،  الالعبني  اإىل  حتويلها 
الفاف  ت�شعى  التي  الفر�شة  وهي 
النواحي  كافة  من  اإ�شتغاللها 
املنتخب  اإىل حت�شري  منها  �شعيا 
قيادة  تخت  للمحليني  الوطني 
بوقرة،  جميد  اجلديد  مدربه 
البحث  هدف  على  يعمل  الذي 
البطولة  يف  الالعبني  اف�شل  عن 

ت�شكيل منتخب  اجل  الوطنية من 
اإىل  لحقا  وترقيتهم  قوي  حملي 
تعلن  اأن  وينتظر  الأول،  املنتخب 
الكاأ�ض  مناف�شة  نظام  عن  الفيفا 
العربية وت�شطري جدول املباريات 
لالإ�شارة  املقبلة،  الفرتة  خالل 
وجهتها  التي  الدعوة  �شّمت 
العربية  الحتاديات  اإىل  الفيفا 

اجلزائر،  من  كل  منتخبات  للعبة 
املغرب،  ال�شعودية،  فل�شطني، 
تون�ض، ليبيا، موريتانيا، البحرين، 
الكويت، الإمارات، العراق، م�رش، 
عمان،  اليمن،  لبنان،  �شوريا، 
ال�شومال،  ال�شودان،  الأردن، 
البلد  القمر وقطر  جيبوتي، جزر 

املنظم.

تلقى املنتخب الوطني الأول ر�شميا دعوة الحتادية الدولية لكرة القدم من اأجل امل�شاركة يف مناف�شة 
كاأ�س العرب املوجهة للمنتخبات والتي تنظمها الهيئة الكروية الدولية، حيث جتري العام 2021 يف قطر 
و�شوف تكون بروفة حت�شريية ا�شتعداد لحت�شان الدولة مناف�شات كاأ�س العامل املربجمة �شهري اكتوبر 

ونوفمرب من العام 2022 لأول مرة يف تاريخ املنطقة العربية، حتظى على اإثرها ب�شرف تنظيم اأول 
مونديال يف تاريخها منذ انطالق امل�شابقة العام 1930

�شوف تلعب خارج تواريخ الفيفا وتوجه لالعبني املحليني

اخل�سر يتلقون دعوة امل�ساركة 
يف الكا�س العربية للمنتخبات

الوزير وّفى بوعده للبطل الأوملبي ويعد باإجالء بقية الريا�شيني

خالدي يعلن اإجالء خملويف من جنوب اإفريقيا
اأعلن وزير ال�شباب والريا�شة �شيد 
علي خالدي عن اإقدام ال�شلطات 
البطل  اإجالء  على  للبالد  العليا 
من  خملويف  توفيق  الأوملبي 
عالقا  بقي  والتي  اإفريقيا  جنوب 
املنق�شي  مار�ض  �شهر  منذ  فيها 
اجلوية  الرحالت  توقيف  ب�شبب 

على اإثر انت�شار وباء كورونا والتي 
حرمته من العودة اإىل اأر�ض الوطن 
والتواجد رفقة اأفراد عائلته وبني 
اأو�شح  ال�شدد  هذا  ويف  احبائه، 
يف  الريا�شة  على  الول  امل�شوؤول 
بالدنا خالل تغريدة ن�رشها �شهرة 
ال�شخ�شي  اأم�ض عرب ح�شابه  اأول 

الجتماعي  التوا�شل  ملوقع 
يتوجه  خملويف  اأن  "فاي�شبوك" 
الوطن  اأر�ض  اإىل  العودة  نحو 
بعدما كان التحق بجنوب اإفريقيا 
اأجل  من  �شابقة  فرتة  خالل 
القيام بالتح�شريات التي يتطلبها 
الألعاب  يف  للم�شاركة  ال�شتعداد 

الأوملبية املقررة العام 2022 يف 
طوكبو، ودعا املتحدث اإىل عودة 
ميمونة لبن مدينة �شوق اأهرا�ض 
بذويه  واللتحاق  الوطن  اإىل 
الدولة  ان  م�شيفا  واأ�شدقائه، 
بقية  اإجالء  موا�شلة  على  تعمل 
العالقني  اجلزائريني  الريا�شيني 

اأجل  عرب خمتلف دول العامل من 
الولوج اإىل اأر�ض الوطن.

انتقادات  اأن وجه خملويف  و�شبق 
لذعة اإىل ال�شلطات ب�شبب بقائه 
دون  اإفريقيا  جنوب  يف  عالقا 
ال�شعي اإىل اإعادته لأر�ض الوطن، 
اإجالئه  اجل  من  نا�شدها  حيث 

للعودة اإىل اأر�ض الوطن والتواجد 
قريبا من والديه.

�شاهم يف النت�شار بركلة جزاء

عطال يقود ني�س  للفوز وديا اأمام 
�سانتندار دو لياج

يو�شف  اجلزائري  الدويل  الالعب  �شاهم 
ناديه  حققه  الذي  النت�شار  يف  عطال 
جمعته  التي  املباراة  يف  الفرن�شي  ني�ض 
لياج  دو  �شانتندار  فريق  اأم�ض  اأول 
بنتيجة  املقابلة  انتهت  حيث  البلجيكي، 
يخو�ض  الذي  ني�ض  وكان  لواحد،  هدفني 
لال�شتعداد  حت�شبا  التح�شريية  مبارياته 
باب  افتتح  اجلديد  الكروي  املو�شم  اإىل 
الت�شجيل بف�شل ركلة جزاء حت�شل عليها 
املرواغة  بف�شل  للخ�رش  الأمين  املدافع 
العلميات قبل  التي قام بها داخل منطقة 
اأحد  طرف  من  العرقلة  اإىل  يتعر�ض  ان 
الدانكاركي  زميله  جنح  املناف�ض،  لعبي 
وبالتايل  غلى هدف  جولبريغ يف حتويلها 
افتتاح باب الت�شجيل بعد مرور 37 دقيقة 

من اللعب.
وزو  بتيزي  وا�شية  قرية  ابن  �شارك 
من  برهن  قوية  مباراة  وقدم  اأ�شا�شيا 
املعهودة  امكانياته  اإىل  عودته  خاللها 
تعر�ض  التي  اخلطرية  الإ�شابة  بعد  عنه 
لها اأبعدته عن املناف�شة �شتة اأ�شهر كاملة 
جعلته ل يلعب الن�شف الثاين من املو�شم 
الفرن�شي  الدوري  يف  املنق�شي  الكروي 
الذي توقف قبل الآوان ب�شبب انت�شار وباء 
مواطنه  جانب عطال خا�ض  اإىل  كورونا، 
وزميله يف الت�شكيلة الوطنية ه�شام بوداوي 
اأحد  ا�شبح  الذي  وهو  الآخر  اأ�شا�شيا هو 
املدرب  ت�شكيلة  يف  الأ�شا�شية  الركائز 
الفرن�شي باتريك فيريا الذي يعتمد عليه 

كثريا يف املقابالت.

ترب�س تكويني للتقنيني 
اجلزائريني بكلية ليبزيغ

ق.ر.

عنرت يحي يبعث املفاو�شات رفقة طوبة

مفتاح يغادر احتاد العا�سمة بعد م�سوار حافل

عي�شة ق. 

عي�شة ق.
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زالتان  ال�سويدي  اأملح 
ميالن  نادي  جنم  اإبراهيموفيت�ش 
مع  ا�ستمراره  اإىل  االيطايل 
اجلديد،  املو�سم  الرو�سونريي يف 

وينتهي عقد اإبرا البالغ 38 عاًما مع 
ميالن بنهاية املو�سم احلايل، ومل 
يتفق الطرفان بعد ب�ساأن التمديد 
اإبرا  املقبل.وغادر  املو�سم  حتى 
جنما  دوناروما  وجيانلويجي 
الرو�سونريي مدينة ميالنول اأم�ش 
هليكوبرت ملناق�سة  طائرة  مًعا يف 
م�ستقبلهما مع الوكيل مينو رايوال، 
وعقب انتهاء االجتماع مع رايوال، 
ح�سابه  على  اإبراهيموفيت�ش  ن�رش 
�سورته  »اإن�ستغرام«  ب�سبكة 
اأ�سد،  وبجواره  ميالن  بقمي�ش 
اإعالن عودته  فور  انت�رشت  والتي 
دي�سمرب  يف  الرو�سونريي  اإىل 

املا�سي.

الربازيلي  اأن  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
جريمان  �سان  باري�ش  جنم  �سيلفا  دا  نيمار 
الفرن�سي، لن يجدد عقده يف حديقة االأمراء 
عودته  ب�ساأن  بر�سلونة  نوايا  من  التاأكد  قبل 
�ساحب  ويرتبط  جديد،  من  نو  كامب  اإىل 
28 عاًما، بعقد مع �سان جريمان حتى �سيف 
لتجديد  الفريق  من  حماوالت  و�سط   ،2022
قد  كانت  فرن�سية  تقارير  باأن  علما  عقده، 
يف  بالبقاء  يرحب  نيمار  اأن  اأيام  منذ  اأكدت 

باري�ش، واأنه منفتح لتجديد عقده،اإال اأن بيئة 
الالعب نفت هذه االأنباء.

ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة  وبح�سب 
قرار  اتخاذ  يريد  ال  نيمار  فاإن  االإ�سبانية، 
ب�ساأن التجديد مع باري�ش �سان جريمان حتى 
يعرف نوايا بر�سلونة، حيث يدرك الالعب اأن 
حتى  يغلق  لن  اإ�سبانيا  يف  ال�سيفي  املريكاتو 
من  عجلة  يف  لي�ش  فهو  لذا  املقبل،  اأكتوبر 
باري�ش  اقرتاح  رف�ش  اأن  لنيمار  و�سبق  اأمره، 
جتديد  عالوة  له  �سمن  الذي  جريمان  �سان 

معرفة  بهدف  يورو  مليون   100 بقيمة 
ينوي  حيث  لرب�سلونة،  النهائي  القرار 
يوم  اآخر  حتى  الرب�سا  من  ا  عر�سً انتظار 
فاإن  ذلك،  ورغم  االنتقاالت،  �سوق  يف 
رغبة نيمار تقابلها اأزمة اقت�سادية كربى، 
تخفي�ش  يف  كورونا  فريو�ش  ت�سبب  حيث 
طموحات االأندية هذا ال�سيف، ورغم اأن 
بر�سلونة كان ي�سع نيمار �سمن خمططاته 
لتدعيم �سفوفه يف ال�سيف املقبل، اإال اأن 

جائحة كورونا قد تُبطل هذا املخطط.

االأرجنتيني  طلب 
جنم  مي�سي  ليونيل 
اإدارة  من  بر�سلونة، 
الكتالوين  النادي 
فني  مدير  مع  التعاقد 
كيكي  خلالفة  جديد 
�سيتني، ووفًقا ل�سحيفة 
الربيطانية،  �سن«  »ذا 
مهدد  �سيتني  فاإن 
خ�سارة  عقب  باالإقالة 
الليغا وتوتر عالقته مع 
الفريق  وجنوم  مي�سي 
غريزمان  اأنطوان  مثل 

ماريا  جو�سيب  اأن  اإىل  واأ�سارت  �سواريز،  ولوي�ش 
بارتوميو رئي�ش بر�سلونة، يريد التعاقد مع ت�سايف 
لكن  �سيتني،  خلالفة  ال�سد،  مدرب  هرينانديز، 
االأول لديه بع�ش التحفظات تُعطل اإمتام ال�سفقة. 
م�سوؤويل  ن�سح  مي�سي  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 

مع  بالتعاقد  بر�سلونة 
مواطنه مار�سيلو بيل�سا 
يونايتد،  ليدز  مدرب 
اإىل  فريقه  قاد  الذي 
للربميريليغ  العودة 
طويل،  غياب  بعد 
اأن  الربغوث  ويريد 
الكتالوين  النادي  يبذل 
الإغراء  جهده  ق�سارى 
قبل  ليدز  برتك  بيل�سا 
عقد  على  التوقيع 
تاأهله  رغم  جديد، 
اإىل الدوري االإجنليزي 
املمتاز، ويتم�سك مي�سي �ساحب النفوذ الكبري يف 
مثالًيا  مدرًبا  يراه  الأنه  مواطنه،  بقدوم  بر�سلونة 
وذكرت  نو«،  »كامب  يف  االأوراق  ترتيب  الإعادة 
اأي  يجر  مل  بر�سلونة  اأن  الربيطانية  ال�سحيفة 

ات�سال مع بيل�سا حتى االآن.

لريال  االأ�سبق  املدرب  كابيلو  فابيو  قال 
من  كثريا  عانى  هازارد  اإيدين  اإن  مدريد، 
الكبرية  التوقعات  مل�ستوى  الو�سول  اأجل 
مدريد  اإىل  انتقاله  عقب  منه  املنتظرة 
قادما من ت�سيل�سي االإجنليزي خالل العام 
العمالق  اإىل  هازارد  وان�سم  املا�سي، 
اأعوام   5 ملدة  عقد  على  بناء  االإ�سباين، 
مقابل مبلغ قيا�سي قدر بنحو 100 مليون 
يورو قبل مو�سم 2019-2020، وقاد العب 
ت�سيل�سي  ال�سابق  فريقه  بلجيكا  منتخب 
للفوز بلقب الربميريليغ مرتني، لكنه ف�سل 
مدريد،  يف  مماثلة  اإجنازات  حتقيق  يف 

االإ�سابات  ب�سبب  م�سريته  تعرثت  اأن  بعد 
 21 اإىل  م�ساركته  ب�سببها  تقل�ست  التي 
خالل  املناف�سات  جميع  يف  فقط  مباراة 
املو�سم احلايل. وقال كابيلو يف ت�رشيحات 
نف�ش  يكن  االإ�سبانية »مل  »ماركا«  ل�سحيفة 
وتعر�ش  ت�سيل�سي  يف  كان  الذي  الالعب 
متاما«،  يندمج  مل  طويلة،  ملدة  الإ�سابات 
كنت  »دائما  االإيطايل  املدرب  واأ�ساف 
اأعتربه العبا كبريا لكن م�سوؤولية اللعب يف 
ريال مدريد ثقيلة وتعرث هازارد حتت وطاأة 
�سيكون  بالتاأكيد  املو�سم.  العبء هذا  هذا 
تراجع  ومع  املقبل«/  املو�سم  يف  اأف�سل 

الفرن�سي  قدم  هازارد،  وم�ساركة  م�ستوى 
املخ�رشم كرمي بن زمية مو�سما كبريا مع 
ليقود  الدوري،  يف  هدفا   21 حمرزا  ريال 
ويعزز   ،34 للمرة  الليغا  ح�سد  اإىل  الفريق 
مرات  عدد  يف  القيا�سي  رقمه  املرينغي 
الذي  كابيلو،  قال  بنزمية  وعن  التتويج، 
�سبق له تدريب منتخب اإجنلرتا اأي�سا: »لقد 
االأ�سا�سية  مدريد  ريال  ركائز  اأحد  اأ�سبح 
عنه،  بعيدة  كانت  التي  امل�سوؤولية  وتوىل 
كري�ستيانو  جانب  اإىل  يلعب  كان  عندما 
رونالدو«، وختم »كرمي لديه موهبة فطرية 

يف التهديف وقد اأثبت ذلك فعليا«.

ترتيب  و�سافة  ميالن  اإنرت  ا�ستعاد 
الفارق  مقل�سا  االإيطايل  الدوري 
املت�سّدر  جوفنتو�ش  نادي  عن 
الثمانية  املوا�سم  يف  اللقب  وحامل 
بفوزه  موؤقتا  نقاط   4 اإىل  املا�سية 
ام�ش  اأول   0-3 جنوى  م�سيفه  على 
�سمن املرحلة 36، و�سّجل البلجيكي 
والت�سيلي  ثنائية  لوكاكو  روميلو 
ورفع  االأهداف،  �سان�سيز  األك�سي�ش 
متخطيا  نقطة   76 اإىل  ر�سيده  اإنرت 
من  م�ستفيدا  نقطة،  بفارق  اأتاالنتا 
تعادل جاره ميالن مع االأخري بهدف 

افتتاح  يف  املن�رشم  اجلمعة  ملثله 
»النرياتزوري«  وقل�ش  املرحلة، 
الفارق مع جوفنتو�ش اإىل اأربع نقاط 
قبل مرحلتني من نهاية البطولة، لكن 
لقبه  ح�سم  على  قادر  البيانكونريي« 
فيما  تاريخه  يف  و36  تواليا  التا�سع 
�سمبدوريا �سمن  فاز على �سيفه  لو 

تف�ش املرحلة.
االبتعاد  جنوى يف  ف�سل  املقابل  يف 
الدرجة  اإىل  الهبوط  معمعة  عن 
 36 عند  ر�سيده  جتّمد  مع  الثانية 
نقطة يف املركز 17 بعيدا عن ليت�سي 

18 اآخر املراكز التي تنقل �ساحبها 
اأربع  بفارق  االأدنى  الدرجة  اإىل 
االأحد  يلعب  االأخري  اأن  نقاط، علما 
يف �سيافة بولونيا املطمئن بوجوده 

يف املنطقة االآمنة.
يف  توازنه  نابويل  ا�ستعاد  بينما 
الكالت�سيو، بفوزه ال�سعب على �سيفه 
�سا�سولو بهدفني دون رد،على ملعب 
اجلولة  مواجهات  �سمن  باولو  �سان 
ال�سيد  االألباين  املدافع  وو�سع   ،36
هي�ساج اأ�سحاب االأر�ش يف املقدمة 
اأول بعد 8 دقائق من  �رشيعا بهدف 

ال�سائع  الوقت  ويف  البداية،  �سافرة 
انت�سار  اأالن  الربازيلي  النجم  اأَمن 
الثاين،  بالهدف  االأر�ش  اأ�سحاب 
ل�سكة  النتيجة،  بهذه  نابويل  وعاد 
الفوز �رشيعا بعد خ�سارته يف اجلولة 
لي�ستعيد   1-2 بارما  اأمام  املا�سية 
 59 اإىل  ر�سيده  رفع  اأن  بعد  توازنه، 
ويبتعد  ال�سابع،  املركز  يف  نقطة 
�ساحب  ميالن  عن  نقطة  بفارق 
ظل  جانبه  ال�ساد�ش.من  املركز 
يف  نقطة   48 عند  �سا�سولو  ر�سيد 

املركز الثامن ب�سكل موؤقت.

اإنرت ميالن ي�ضتعيد و�ضافة الدوري االيطايل

كابيل�: م�ض�ؤولية الريال ثقيلة على هازارد

مي�ضي يطلب من بر�ضل�نة التعاقد مع بيل�ضا

نيمار ينتظر قرار بر�ضل�نة قبل التجديد للبي اأ�س جي

اإبراهيم�فيت�س يلمح اإىل 
البقاء مع ميالن

مبابي مينح البي اأ�س جي 
االأمل

الغياب املبدئية  ك�سف تقرير �سحفي فرن�سي عن مدة 
اإ�سابته  بعد  جريمان،  �سان  باري�ش  جنم  مبابي  لكيليان 
القوية يف نهائي كاأ�ش فرن�سا اأمام �سانت اإيتيان، واأ�سدر 
اإىل  اأ�سار من خالله  بياًنا ر�سمًيا،  باري�ش �سان جريمان 
مع جرح  االأمين،  الكاحل  التواء يف  من  يعاين  مبابي  اأن 
جديد  لتقييم  و�سيخ�سع  اخلارجي  اجلانب  يف  كبري 
الإ�سابته خالل 72 �ساعة، وبح�سب �سحيفة »لو باريزيان« 
الفرن�سية، فاإن مبابي �سيغيب عن املالعب ملدة ترتاوح 
يف  بالتواء  اإ�سابته  تاأكد  بعد  يوًما،   15 اإىل   10 بني  ما 
اخلارجي،  الرباط  من  االأمامي  واجلزء  االأمين  الكاحل 
واأو�سحت ال�سحيفة اأن هذا االلتواء اأقل خطورة مما هو 
متوقع، مما يعني اإمكانية جاهزيته للقاء اأتاالنتا يف ربع 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا، واأ�سارت ال�سحيفة اإىل عدم 
وجود �سيء موؤكد حتى االآن، لكن احتمالية روؤية كيليان 
مبابي يف ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا �سد اأتاالنتا يوم 

12 اأوت املقبل يف ل�سبونة قائمة.

ك�نتي: اأرقام اإنرت ميالن 
تتحدث عن نف�ضها

كونتي  اأنطونيو  قال 
ميالن  اإنرت  مدرب 
اإح�سائيات  اإن 
فريقه تتحدث عن 
عن  ودافع  نف�سها 
الفرتة  يف  اأدائه 
الفوز  بعد  االأخرية 
3-0 على م�ست�سيفه 
اإنرت  وعاد  جنوى، 
رفع  اإذ  الثاين  للمركز 
ر�سيده اإىل 76 نقطة وهي احل�سيلة االأعلى للفريق منذ 
اللقب يف  على  املناف�سة  اإنرت يف  اآمال  وتبخرت   ،2011
اللحظات االأخرية يف  االأ�سابيع املا�سية بعدما تعرث يف 
عن  نقاط  باأربع  يتاأخر  واأ�سبح  املباريات  من  العديد 
جوفنتو�ش املت�سدر الذي ميلك 3 مباريات حتى النهاية 

مقابل لقائني لفريق املدرب كونتي.
االأ�سابيع  دفاع يف  واأقوى خط  نقطة   76« كونتي:  وقال 
اخلايل  الن�سف  اإىل  يُنظر  كان  ملاذا  اأعلم  وال  االأخرية، 
من الكوب«، وتابع: »لكن هذه االأرقام تتحدث عن نف�سها 
ومريحة، الالعبون يقومون باأ�سياء جيدة جدا، بالتاأكيد 
يجب علينا التطور«، واأ�ساف يف اإ�سارة اإىل التعادل بدون 
لكن  ي�ست�سلموا  »مل  االأربعاء:  يوم  فيورنتينا  مع  اأهداف 
بع�ش املباريات مثل تلك �سد فيورنتينا كانت خميبة«، 
وتابع »يف بع�ش ال�سنوات تزرع القليل وحت�سد الكثري ويف 

اأعوام اأخرى يحدث العك�ش«.
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تقرير: علي �سمودي

من حياته ..
خميم  يف  �إياد  ولد   ، عاماً   38  قبل 
ومنا�ضلة  الجئة  عائلة  و�ضط   ، جنني 
مثله  �أحد  يوجد  ال   « و�لدته  وتقول   ،
بار   ، �لكبري  وقلبه  وطيبته  باأخالقه 
نخوة  و�ضاحب  ومتعاون  ومطيع 
ي�ضاعدين كثري�ً  كان   ، و�ضهامة وو�جب 
�ملنزل  يف  �أعمل  ير�ين  وعندما   ،
جلانبي  و�لوقوف  مل�ضاعدتي  ي�ضارع 
للمنزل  وعاد  غادر  كلما  ر��ضي  يقبل   ،
»، وت�ضيف » متتع بروح وطنية ون�ضالية 
به  كثري�ً  و�رتبط  وطنه  �أحب   ، عالية 
 ، �مل�ضهورة  عبارته  �أتذكر  زلت  وما   ،
فوق  وطني   « يل  يقول  دوماً  كان  فقد 
در��ضته  يكمل  » مل  وتكمل   ،« �ضيء  كل 
وحتمل �مل�ضوؤولية مل�ضاعدتي يف �إعالة 
�الأ�رسة ، لكنه �نخرط يف �ضفوف حركة 
فتح ب�ضن 17 عاماً ، كما �نت�ضب لالأمن 
ر�أ�س عمله رغم  ز�ل على  �لوطني وما 
و�أ�ضاع  �ضبابه  �لذي �رسق زهرة  �الأ�رس 
�إياد  لكن   ، �لق�ضبان  تلك  خلف  عمره 
كرب  ومهما  زهرة  �ضيقى  يل  بالن�ضبة 
ورجلي  و�ملدلل  �جلميل  طفلي  �عتربه 

�ل�ضجاع و�لبطل.

العتقال والتحقيق ..

 تاريخ 2006/6/15 ، يوم موؤمل وحزين 
يف حياة �لو�لدة �أم �أ�رسف ، ففيه بد�أت 
بني  و�لتنقل  �إياد  من  �حلرمان  رحلة 
و�ضائل  » �ضمعت من  وتقول   ، �ل�ضجون 
ر�م  قرب  �بني  �عتقال  خرب  �الإعالم 
عملية  لتنفيذ  �لتخطيط  بدعوى   ، �هلل 
�لبولي�ضية  �لكالب  �أطلق �جلنود عليه   ،
�لتي هاجمته ونه�ضته يف قدميه و�ضببت 
له �جلروح »، وت�ضيف » �عتقله �جلنود 
ونقلوه للم�ضفى للعالج ، لكنه قبل �إكمال 
عالجه من �ثار �لنه�س ، �قتادوه الأقبية 

�لتحقيق و�لتعذيب ليتعر�س ملزيد من 
�مل�ضاعفات ، وتاأملنا كثري�ً لقلقنا على 
�إخباره وحرمان  �نقطاع  حياته يف ظل 
وتكمل   ،« زيارته  من  �ملحامني  حتى 
و��ضتمرت   ، جمدو  �ضجن  �ىل  نقلوه   «
 10 وبعد   ، عام  مد�ر  على  حماكمته 
�لفعلي ملدة  بال�ضجن  ، حوكم  جل�ضات 

16 عاماً.

معاناة ووجع ..
�إياد  معاناة  �أن   ، �أ�رسف  �أم   تروي 
عام  ملدة  �لق�ضبان  خلف  ��ضتمرت 
وقد   ، عليه  �لكالب  �عتد�ء  ب�ضبب 
عالجه  يف  �ل�ضجون  �إد�رة  ماطلت 
�ل�ضديدة  �الأوجاع  رغم  �ضحيح  ب�ضكل 
عدة  وبعد   ، �ال�ضتقر�ر  حرمته  �لتي 
�ضنو�ت خ�ضع لعملية جر�حية يف قدمه 
لكنه   ، م�ضتقرة  حالته  �أن  مو�ضحة   ،
م�ضاكل  من  يعاين  �أ�ضبح   ، فرتة  منذ 
�ملنا�ضب  �لعالج  يتلقى  ومل  �ملعدة  يف 

حتى �ليوم . �للحظات �ل�ضعبة .. خالل 
�ل�ضنو�ت �ملا�ضية ، تنقل �إياد بني عدة 
�ضجون حتى ��ضتقر منذ فرتة يف �ضجن 
و�لدته  وتقول   ، �ل�ضحر�وي   « �لنقب   «
حماكمته  منذ  دموعي  جتف  مل   «
�أدخل  عندما  و�أ�ضعب  �للحظات   ،
�ملنزل وال �أرى �إياد د�خله ويف غرفته ، 
ورغم �ضربي و�إمياين ، �أتاأمل لبعده عني 
وحرماين منه وحتكم �الحتالل مب�ضريه 
وحياتنا »، وت�ضيف » تزد�د معاناتي يف 
�ملنا�ضبات ، فاأنا ال �أحب  �أن ياأتي �لعيد 
وتوقفت   ، بيننا  متو�جد  غري  �إياد  الن 
عن طهي �الأكالت �لتي يحبها حل�رستي 
عليه ، وعندما �أ�ضاهد �أحد من رفاقه ، 
�أبكي و�أختنق و�أ�ضعر �أن  روحي �ضتخرج 

مني حباً و�ضوقاً البني وحزناُ عليه.
الزيارات وال�سوق .. 

عن  يوماً  �أ�رسف  �أم  �لو�لدة  تتاأخر   مل 
�مل�ضافة  بعد  رغم  حتى  �بنها  زيارة 

وم�ضقة رحلة �لنقب �لطويلة ، وتقول » 
�أحتمل  كنت   ، و�حلر  و�ملطر  �لربد  يف 
وزيارته  لل�ضجن  للو�ضول  �لظروف  كل 
حتى تتكحل عيني بروؤيته �لتي متنحني 
�إلغاء  ومنذ   ، و�ل�ضرب  و�لعزمية  �لقوة 
�زد�د   ، كورونا  تف�ضي  ب�ضبب  �لزيار�ت 
�ضهر  منذ  الننا  و�لقلق  و�لوجع  �حلزن 
 « وت�ضيف   ،« نر�ه  مل  �ملا�ضي  �آذ�ر 
ومر�ضني  م�ضيبتني  من  نعاين  �أ�ضبح 
�لذي  و�الحتالل  �لكورونا   ، وجائحتني 
فرق  وال  ذ�تها  بحد  ونك�ضة  وباء  يعترب 
�لفرتة  هذه  تنتهي  �أن  ونتمنى   ، بينهما 
�لع�ضيبة ويحمي رب �لعاملني �أبنائنا »، 
، قربي  �أملي  » ما يخفف عني  وتكمل 
من رب �لعاملني ، فالفر�ق و�لبعد  موؤمل 
وموجع جد�ُ ، و�ضالحنا �ل�ضرب و�الإميان 
�إلغاء  ننتظر  يوم  وكل   ، �لعاملني  برب 
لزيارة  ونعود  و�لقيود  �الإجر�ء�ت  كافة 

�أبنائنا قريباً.

يف العام اجلديد ..

 ، �ل�ضحر�وي   « �لنقب   « �ضجن   يف 
�خلام�س  عامه  �إياد  �الأ�ضري  ��ضتقبل 
و�لدته  وتقول   ، �لق�ضبان  خلف  ع�رس 
�رسيط  �أمامي  مير   ، �ليوم  هذ�  يف   «
�لذكريات �ملوؤملة وكل حمطات حياته 
�لفرح مل يدخل  ، لكن  �ل�ضعيدة  خا�ضة 
عندما  حتى   ، عاماً   14 منذ  منزلنا 
و�ضقيقهم  و�ضقيقاته  �إخو�نه  تزوج 
لدي 23 حفيد�ً  �ليوم   ، �لق�ضبان  خلف 
ال يعرفون عمهم وخالهم �إال  من خالل 
ننتظر  جميعنا   « وت�ضيف   ،« �ل�ضور 
ودورة  �ل�ضاعة  عقارب  مرور  ونرتقب 
�اليام ب�رسعة ، لن�ضتقبله بعر�س وطني 
كبري يف يوم حريته �لذي �ضيكون عيدنا 
�أ�ضلي  نهار  ليل   ، و�حلقيقي  �الأجمل 
حتى  بالعمر  ليكرمني  �لعاملني  لرب 
ومتنيت  حلمت  كما  و�أزفه  عري�ضاً  �أر�ه 

دوماً.

والدة الأ�سري اإياد اإ�ستيتي :

اأح�سي الدقائق وال�ساعات بانتظار 
عيد حريته وفرحة زفافه ..

على اأحر من اجلمر، تنتظر الوالدة ال�سبعينية حورية » اأم اأ�سرف »، انق�ساء الفرتة املتبقية من حمكومية 
جنلها الأ�سري اإياد فتحي عو�س اإ�ستيتي الذي دخل قبل يومني عامه اخلام�س ع�سر خلف ق�سبان �سجون 
الحتالل ، وتقول » النتظار �سعب وموؤمل ، وفرتة العامني املتبقية لينهي حبيب قلبي حكمه اأق�سى من 

�سنوات الفراق والأمل التي حرمتنا وجوده بيننا .. فقد اأ�سبحت اأح�سي الدقائق وال�ساعات والأيام لعناقه 
والفرح بزفافه »، وت�سيف » طوال فرتة اعتقاله ، مل اأ�سعر مبعنى الفرح ومل تفارق عيني الدموع ، ق�سيت 

كل اأوقاتي �سالة ودعاء له وجلميع الأ�سرى ليعودوا ملنازلهم واأمهاتهم واأ�سرهم التي اكتوت بكل �سنوف 
الأمل واحل�سرات التي ل ميكن اأن تتوقف ما داموا بعيدين عنا.

هيئة املوؤ�س�سات واجلمعيات الفل�سطينية 
والعربية يف برلني

تنظم وقفة م�ساندة ودعم 
للأ�سرى البوا�سل اأمام بوابة 

برلني التاريخية

�ملخت�س  فرو�نة،  �لنا�رس  عبد  قال 
�إنه  و�ملحررين،  �الأ�رسى  ب�ضوؤون 
�د�رة  عن  �ضادر  تقرير  �ىل  و��ضتناد� 
�الإ�رس�ئيلية ويتناول تفا�ضيل  �ل�ضجون 
�خلا�ضة  �الإح�ضائية  �ملعطيات 
�لفل�ضطينيني  و�ملعتقلني  باالأ�رسى 
 )2789( فان  30حزير�ن2020،  حتى 
�أحكاما  �الأ�رسى قد �ضدر بحقهم  من 
بني  من  يوجد  �أنه  و�أ�ضاف:  خمتلفة. 
نحو  �ملحكومني  �ملعتقلني  هوؤالء 
من  بان  فرو�نة  و�أو�ضح  طفال.   )57(

بني �الأ�رسى �ملحكومني يوجد )1524( 
بال�ضجن  �أحكاما  يق�ضون  �أ�ضري� 
�لـ10�ضنو�ت،  �لفعلي لفرت�ت تزيد عن 
يق�ضون  �أ�ضري�   )180( هوؤالء  بني  ومن 
�أحكاما ترت�وح ما بني 10-15�ضنة، و�أن 
)308( �أ�ضري� يق�ضون �إحكاما بال�ضجن 
لفرت�ت ترت�وح ما بني 15-20 �ضنة، و�ن 
)494( �أ�ضري� يق�ضون �أحكاماً بال�ضجن 
عن  وتقل  20�ضنة  عن  تزيد  ل�ضنو�ت 
 )542( وعددهم  �لباقي  فيما  �ملوؤبد، 
�أ�ضري� يق�ضون �أحكاما بال�ضجن �ملوؤبد 

لعدة  �أو  و�حدة  ملرة  �حلياة(  )مدى 
فرو�نة  ��ضار  ذ�ته  �ل�ضياق  مر�ت. ويف 
�أعاله  ذكر  ما  �ىل  وباالإ�ضافة  �أنه  �ىل 
�الأ�رسى  بني  من  ��ضري�   )360( فان 
بال�ضجن  �أحكاما  يق�ضون  �ملحكومني 
5-10�ضنو�ت،  بني  ما  ترت�وح  لفرت�ت 
و�أن باقي �ملحكومني وعددهم )905( 
كان قد �ضدر بحقهم �أحكاما تقل عن  
5�ضنو�ت. و�أكد فرو�نة على �أن حماكم 
ملعايري  تفتقر  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 
�ملحاكمة �لعادلة ومل تكن يوما نزيهة، 

�إ�رس�ئيلي قو�مه  وهي جزء من ق�ضاء 
حياة  هدم  و�رسعنة  و�لقهر  �لظلم 
و�أن  �لفل�ضطيني،   �ل�ضعب  وم�ضتقبل 
�أحكامها تع�ضفية وقا�ضية وغري  جميع 
يجوز  ال  �أنه  على  م�ضدد�  �رسعية. 
ملحاكم �الحتالل �أن حُتاكم �ملو�طنني 
للظلم  رف�ضهم  ب�ضبب  �لفل�ضطينيني 
النتز�ع  �ضعيا  لالحتالل،  ومقاومتهم 
لتحقيق  وو�ضوال  �مل�رسوعة  حقوقهم 
بحرية  و�لعي�س  �لوطنية  �أهد�فهم 

وكر�مة.

فروانة:)2789( اأ�سريا �سدر بحقهم اأحكاما خمتلفة

يف  مّتحدين  برلني  من  �ضعار  حتت 
�ضجون  يف  �الأ�رسى  ودعم  م�ضاندة 
�ملوؤ�ّض�ضات  هيئة  قامت  �الحتالل..  
يف  و�لعربّية  �لفل�ضطينّية  و�جلمعّيات 
�حتجاجية يف  وقفة  بتنظيم   .. برلني 
يف  �لبو��ضل  لالأ�رسى  ن�رسة   .. برلني 
و�لكر�مة  و�لتحدي  �ل�ضمود  معركة 
و��ضتنكار�   �الحتالل..   �ضجون  يف 
متار�ضها  �لّتي  �لقمعية  لالإجر�ء�ت 
�الأ�رسى  بحّق   .. �الحتالل  دولة 
و�ملعتقالت  �ل�ّضجون  يف  و�ملعتقلني 
�الإ�رس�ئيلّية يف ظّل جائحة �لكورونا .. 
وجتديد� �لعهد مع �الأ�رسى �لبو��ضل .. 
حيث �ضارك �أبناء �ل�ضعب �لفل�ضطيني 
�لق�ضّية  ومنا�رسي  و�لعربي 
�لّطيف  وكّل  �لعادلة..  �لفل�ضطينّية 
�لعمرّية  �لفئات  كّل  ومن  �لفل�ضطيني 
�مل�ضاندة  �لّت�ضامنّية  �لفعالّية  يف   ..
�لّتي   .. �لق�ضبان  خلف  لالأ�رسى 
نّظمتها ودعت �إليها هيئة �ملوؤ�ّض�ضات 
و�لعربّية  �لفل�ضطينّية  و�جلمعّيات 
�أمام  ومن  برلني  و�ضط  برلني..  يف 
�أقو��س  وحتت  �الأمريكّية..  �ل�ّضفارة 
�أجل  من  �لّتاريخية..  برلني  بو�بة 
و�أ�رس�نا  �ضعبنا  معاناة  �ضوت  �إي�ضال 
يف معتقالت �الحتالل..  وقد عرّبت 
�الحتجاجية يف  �لوقفة  �جلماهري يف 
برلني عن �ضخطها وعن غ�ضبها وعن 
قلقها ..  من  ت�ضاعد �النتهاكات بحّق 
 .. �لفل�ضطينّيني  و�ملعتقلني  �الأ�رسى 
�الحتالل  �ضجون  يف  �حلّرّية  �أ�رسى 
فريو�س  جائحة  ظّل  يف  ة  خا�ضّ  ..
عدد  على  �لّتعتيم  حيث   .. �لكورونا 
�الأ�رسى  من  �مل�ضابني  و�أو�ضاع 
�نتقلت  �لّتي  بالفريو�س..  بالعدوى 
�إليهم يف �ل�ّضجون �الإ�رس�ئيلّية.. حيث 
�ضبل  توفري  �الحتالل  قّو�ت  تتجّنب 
�لوقاية �لكافية و�لالزمة يف �ل�ّضجون 
..   و��ضتمر�ر دولة �الحتالل مبمار�ضة 
من  �ملئات  بحّق  �الإد�ري  العتقال 
يتّم  حيث   .. �لفل�ضطينّيني  �ملعتقلني 
�الحتالل  �ضجون  �الأ�رسى يف  حرمان 
مثل  �الإن�ضانّية..  حقوقهم  �أب�ضط  من 
وكذلك   .. و�لزيار�ت  و�لعالج  �لّدو�ء 
�ملوت  حّتى  تعذيب  من   يالقونه  ما 
مت  و�ل�ضّ  .. �الحتالل  معتقالت  يف 
عذ�بات  ��ضتمر�ر  ير�فق  �لّدويل 
كما   .. �ملحتّل  �ضجون  يف  �الأ�رسى 
برلني  بّو�بة  �أمام  �ملحت�ضدون  وعرّب 
يبقى  باأن   رف�ضهم..  عن  �لّتاريخّية 

يقتلون  وهم  �أ�رس�نا  ي�ضاهد  �لعامل  
�لو�حد تلو �الآخر يف �ضجون �الحتالل 
ة �لّن�ضاء و�الأطفال  �الإ�رس�ئيلي .. خا�ضّ
و�مل�ضابني   .. و�ملر�ضى  و�مل�ضّنني 
�أن  دون    .. �لكورونا  فريو�س  بعدوى 
يحّرك هذ� �لعامل وموؤ�ّض�ضاته �لّدولّية 
مت �لّدويل ما ز�ل �ضّيد  �ضاكناً.. و�ل�ضّ
حّد ملمار�ضات  و�ضع  دون  �مل�ضهد.. 
�ضاهدنا  فقد  �الإ�رس�ئيلي..  �ل�ّضّجان 
�إىل  �لعامل  دول  معظم  عمدت  كيف 
جتّنباً  �ل�ّضجون  يف  من  �رس�ح  �إخالء 
وبقيت  كورونا..  �لفريو�س  النت�ضار 
لعدمّية   .. ��ضتثناء  �الحتالل  دولة 
وطالب  كما  �ملحتل..  هذ�  �إن�ضانّية 
�حلكومة  برلني  يف  �ملتظاهرون 
�لّدويل  �ملجتمع  وهيئات  �الأملانّية 
�الحتالل  على  غط  �ل�ضّ مبمار�ضة   ..
معاناة  عملّيات  الإنهاء   .. �الإ�رس�ئيلي 
و�ملعتقالت  �ل�ّضجون  يف  �أ�رس�نا 
�الإ�رس�ئيلّية.. ووقف عملّيات �لّتعذيب 
يف �ضجونه �ضّد �الأ�رسى �لفل�ضطينّيني 
.. �لّتي تهدف �إىل ك�رس �إر�دة �الأ�رسى 
.. وطالب �ملحتّجون  �لق�ضبان  خلف 
و�ملعتقلني  �الأ�رسى  �رس�ح  باإطالق 
�الإد�ري  �العتقال  و�إنهاء  �لبو��ضل.. 
وعدم �لكيل مبكيالني .. وكذلك �لعمل 
على رفع �حل�ضار عن مليوين فل�ضطيني 
يف قطاع غّزة.. �أكرب ح�ضار ملليونني 
�لع�رس  �لب�رسية يف  �لب�رس عرفته  من 
�لكّل  �ملتظاهرون  ونا�ضد  �حلديث.. 
ودعم  تفعيل  على  �لعمل  �لفل�ضطيني 
�لق�ضّية  و�عتبارها   �الأ�رسى  ق�ضّية 
�لوطنّية �الإن�ضانّية �الأوىل .. ولتت�ضّدر 
�لفل�ضطيني  �لعمل  �أولوّيات  �ضلّم 
على  �ضاغط  عام  ر�أي  وت�ضكيل    ..
�الحتالل .. الإنهاء معاناة �الأ�رسى يف 
زنازين �الحتالل .. وف�ضح ممار�ضات 
�ملحتل و�إي�ضالها �إىل كّل �لعامل .. الأّن 
ن�ضال  ق�ضّية  �ضتبقى  �الأ�رسى  ق�ضّية 
�جلاد  �لّتحرك  من  بّد  وال   .. �ضعبنا 
من كاّفة قطاعات �ضعبنا ومن منّظمة 
ق�ضية  لن�رسة  �لفل�ضطينية..  �لتحرير 
ومعاناة  معاناتهم  و�إنهاء  �الأ�رسى 
�أ�رسهم وذويهم .. وعرب �ملحت�ضدون 
يف برلني ن�رسة الأ�رس�نا وم�ضاندة لهم 
عن رف�ضهم لهذ� �ل�ضمت �ملطبق حول 
قبول  عدم  وكذلك  �الأ�رسى..  ق�ضية 
�حلا�ضل  بالتق�ضري  �لتربير�ت  �ضماع 
بحق �الأ�رسى .. �لذين �أم�ضو� زهر�ت 
ليعي�س   .. �لق�ضبان  خلف  �أعمارهم 

�ضعبنا بكر�مة وحرية ..
وقد تخلل �لفعالية كلمات معربة باللغة 
ومت  و�لعربية..  و�الإجنليزية  �الأملانية 
�لتي  �الأملانية  باللغة  �ل�ّضعار�ت  رفع 
تناولت �لوجع �لفل�ضطيني بكّل جو�نبه 
..  ورفعت �الأعالم �لفل�ضطينية و�ضور 
متم�ضكاً  �ضعبنا  و�ضيبقى   .. �الأ�رسى 
بحقوقه يف �لعودة و�إقامة دولة كاملة 
�ل�ّضيادة وعا�ضمتها �لقد�س.. وحترير 

�الأ�رسى من �ضجون �الحتالل ..
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 
ت�شرتك يومية "الو�شط" ب�شكل قانوين
 يف خدمات وكالة الأنا�شول الرتكية
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اختيار  عن  الإعالن  اأعقاب  ويف 
�شعّيد  قي�ش  التون�شي  الرئي�ش 
برز  احلكومة،  لت�شكيل  للم�شي�شي 
على  حم�شوبة  �شفحات  دونته  ما 
من  التوا�شل،  مواقع  على  النه�شة 
احلكومة  رئي�ش  ل�شخ�ش  انتقادات 

املكلف.
هذه  اعتربت  ر�شد   ما  وح�شب 
»تنق�شه  امل�شي�شي  اأن  ال�شفحة 
القت�شادي«،  املجال  يف  اخلربة 
�شداقات  دائرة  »�شمن  واأنه 
النتقادات  هذه  الرئي�ش«وتبدو 
حركة  رئي�ش  موقف  مع  من�شجمة 
را�شد  الربملان  رئي�ش  النه�شة 
»املرحلة  اإن  قال  الذي  الغنو�شي، 
اقت�شاد  رجل  تتطلب  ال�شيا�شية 
اإىل  اإ�شارة  يف  قانون«،  رجل  ولي�ش 
من  البالغ  املحامي  امل�شي�شي، 
يف  الداخلية  وزير  عاما،   46 العمر 
امل�شتقيل  الوزراء  رئي�ش  حكومة 

اإليا�ش الفخفاخ.
خملوف  الدين  �شيف  رف�ش  كما 
املقرب  الكرامة  ائتالف  رئي�ش 
اختيار  طريقة  النه�شة،  حركة  من 
»م�شري  اإن  قائال  امل�شي�شي، 
�شلة  كان  الأحزاب  ا�شت�شارة 
ي�شار  قرطاج  ق�رش  يف  املهمالت« 

واأن  �شبق  النه�شة  حركة  اأن  اإىل 
امل�شي�شي  تويل  على  اعرت�شت 
حكومة  يف  الداخلية  وزارة  حقيبة 
فرباير  م�شاورات  خالل  الفخفاخ، 
اأن  وا�شحا  يبدو  وبينما  املا�شي 
النه�شة  اأغ�شب  امل�شي�شي  اختيار 
من  عدد  به  رحب  فقد  وحلفاءها، 
بوبكري  حامت  بينهم  من  النواب 
احلكومة  رئي�ش  و�شف  الذي 
البعيد  املحرتم  بـ«الرجل  املكلف 
عن التحزب ودوائر املال واملوؤمن 
للدولة«، واعترب  بالدور الجتماعي 
ال�رشوط  مع  »ين�شجم  اختياره  اأن 

ال�شعب  حركة  حزبه  و�شعها  التي 
ل�شخ�شية رئ�ش احلكومة«.

فيما راأى النائب يا�شني العياري اأن 
الثقة  بـ«اإعادة  مطالب  امل�شي�شي 
قادة  اأن  ال�شيا�شية«، م�شيفا  للحياة 
حركة اأمل وعمل، ورغم موقعهم يف 
املعار�شة، �شيتعاملون مع احلكومة 
والت�رشيع  الرقابة  يف  باإيجابية 
اعترب  اأخرى،  جهة  من  والقرتاح 
اهلل  عبد  �شمري  ال�شيا�شي  املحلل 
�شارة«،  »مفاجاأة  امل�شي�شي  اختيار 
خالل  الناجع  اأدائه  اإىل  بالنظر 
على  ق�شاها  التي  اأ�شهر  اخلم�شة 

راأ�ش وزارة الداخلية.
ل  خيارين  الآن  الأحزاب  وتواجه 
الثقة حلكومة  منح  اإما  لهما،  ثالث 
واإعادة  الربملان  اأو حل  امل�شي�شي، 
اأن تفرزه  النتخابات، مع ما ميكن 
من نتائج مغايرة للم�شهد ال�شيا�شي 
ا�شتطالعات  وفق  ت�شب  احلايل، 
الد�شتوري  احلزب  �شالح  الراأي يف 
للرئي�ش  امل�شاندة  والقائمات  احلر 

قي�ش �شعّيد.
املتحزب،  غري  �شعّيد،  واختار 
من  الد�شتور  مينحه  ما  وفق 
من  حكومة  رئي�ش  �شالحيات 
 30 واأمهله  احلزبية،  الدوائر  خارج 
حكومته  بت�شكيلة  اإليه  للعودة  يوما 
وي�شتنتج  الأحزاب  الت�شاور مع  بعد 
احلكومة  اأولويات  اأن  مراقبون 
الإ�شالح  جانب  اإىل  اأمنية  �شتكون 
بالعودة  والجتماعي،  القت�شادي 
من  اأكرث  يف  �شعّيد  ت�رشيحات  اإىل 
منا�شبة عن »موؤامرات لزعزعة اأمن 
البع�ش  الداخل«ويذهب  من  الدولة 
اأجاب  التون�شي  الرئي�ش  اأن  اإىل 
على انتقادات الغنو�شي، الذي قال 
اقت�شاد  رجل  تتطلب  املرحلة  اإن 
ولي�ش رجل قانون، بتعيني �شخ�شية 
اإ�شارة  يف  قانونية،  بخلفيات  اأمنية 
اأمن  زعزعة  خماطر  كل  ملواجهة 

البالد.

مل ياأت تكليف ه�ضام امل�ضي�ضي برئا�ضة احلكومة التون�ضية على هوى حركة النه�ضة، وهو ما 
يظهر جليا �ضواء يف ت�ضريحات قادة احلركة وحلفائها، وحتى على ال�ضفحات التابعة لها على 

مواقع التوا�ضل الجتماعي.

تون�س

ه�شام امل�شي�شي.. تكليف »اأغ�شب النه�شة وحلفاءها«

انتخابات املغرب

ماذا وراء »تن�شيق« ثالثة اأحزاب معار�شة؟
يف  معار�شة  اأحزاب  ثالثة  قدمت 
حول  مذكرة  موؤخرا،  املغرب، 
والنتخابي«،  ال�شيا�شي  »الإ�شالح 
ال�شتعدادات  انطلقت  فيما 
يف  املرتقبة  الربملان  لنتخابات 
املذكرة  تقدمي  وجرى   2021 �شنة 
من قبل اأحزاب الأ�شالة واملعا�رشة 
)حمافظ(  وال�شتقالل  )حداثي( 
)ي�شاري(  وال�شرتاكية  والتقدم 
جلنة  اإحداث  املذكرة  واقرتحت 
النتخابات،  على  لالإ�رشاف  وطنية 
متثيل  ب�شاأن  مقرتحات  عن  ف�شال 

الن�شاء وال�شباب وقوائم الت�شويت.
الأحزاب  هذه  بني  التن�شيق  واأثار 
املغرب،  يف  �شيا�شيا«  »انتباها 
الإيديلوجي  الختالف  اإىل  نظرا 
حمطات  عن  ف�شال  بينها،  فيما 
الرتا�شق وتبادل التهامات، يف  من 
وقت �شابق لكن هذا التن�شيق يجري 
يف ظل الأمني العام اجلديد حلزب 
تاأ�ش�ش  الذي  واملعا�رشة،  الأ�شالة 
لأجل  جاء  اإنه  وقال   2008 �شنة 
حماربة م�رشوع ما يعرُف بـ«الإ�شالم 

ال�شيا�شي«لكن الأمني العام اجلديد 
عقد  وهبي،  اللطيف  عبد  للحزب، 
والتنمية  العدالة  حزب  مع  لقاًء 
احلكومي،  الئتالف  يقود  الذي 
فيما كان كٌل من احلزبني ينظر اإىل 
خالل  اأحمر«،  »خط  مبثابة  الآخر 

ال�شنوات الأخرية.

تن�ضيق حمدود

ويرى الباحث ال�شيا�شي، عبد الفتاح 
الثالثة  الأحزاب  اأن  الفاحتي، 
م�شرتكة  مذكرة  قدمت  املعار�شة 
يف  املرتقبة  النتخابات  ب�شاأن 
تعني  ل  اخلطوة  هذه  لكن  البالد، 
�شد  م�شرتك  ب�شكل  ت�شطف  اأنها 
متهيدا  والتنمية،  العدالة  حزب 

لالنتخابات الت�رشيعية املرتقبة.
الفاحتي يف حديث ملوقع  واأ�شاف 
من  اأنه  عربية«،  نيوز  »�شكاي 
اأن يكون ثمة حديث  ال�شابق لأوانه 
النتخابات  يف  اأو�شع  تن�شيق  عن 
انعقدت  التي  الندوة  لأن  املقبلة، 
لالإعالن عن املذكرة كانت وا�شحة 

يف الك�شف عن م�شامني املذكرة.
واأ�شار اإىل اأن الأحزاب التي قدمت 
رابط  بينها  لي�ش  املذكرة،  هذه 
لأنها  الإيديلوجي،  امل�شتوى  على 
واآخر  حمافظ  ت�شور  بني  تتوزع 
املغربي  الأكادميي  واأورد  حداثي 
يعيُد  احلزبي«  »الثالثي  هذا  اأن 
بالكتلة  يعرف  ما  الأذهان  اإىل 
كال  �شم  ائتالف  وهي  التاريخية؛ 
والحتاد  ال�شتقالل  اأحزاب  من 
وال�شرتاكية،  والتقدم  ال�شرتاكي 
اأما اليوم فحزب الحتاد ال�شرتاكي 

موجود داخل احلكومة.

جتاوز املا�ضي

الذي  التقارب  اأن  الفاحتي  يرى 
حزب  بني  موؤخرا،  ر�شده،  جرى 
جهة،  من  واملعا�رشة  الأ�شالة 
جهة  من  والتنمية،  العدالة  وحزب 
»اجلرار«  حزب  اأن  يظهر  اأخرى، 
يتبنى نهجا براغماتيا يعبد الطريق 

لإمكانية دخول احلكومة.
كثريا،  يختلفان  احلزبني  اأن  واأكد 

رف�ش  عن  اأعربا  اأن  لهما  و�شبق 
خالل  البع�ش،  لبع�شهما  �رشيح 
ثمة  لكن  املا�شية،  ال�شنوات 
حتولت عدة طراأت على امل�شتويني 
اإىل  واأ�شار  والداخلي  الإقليمي 
تراأ�ش  والتنمية  العدالة  حزب  اأن 
الأ�شالة  وحزب  اثنتني،  حكومتني 
�شيحتفظ  اأنه  يدرك  واملعا�رشة 
النتخابات  يف  �شيا�شي  بوزن 
حزب  اأن  الفاحتي  واأورد  املقبلة 
يرف�ش  كان  واملعا�رشة  الأ�شالة 
يريد  لكن  والتنمية،  العدالة  حزب 
عو�ش  براغماتية  اأكرث  يكون  اأن 

البقاء يف �شف املعار�شة.
بني  الإيديلوجي  الختالف  لكن 
عائقا  يقف  ل  املغربية  الأحزاب 
يف  امل�شاركة  اأمام  الدوام  على 
اأي  يقرتب  ل  اإذ  واحدة،  حكومة 
حزب من نيل اأغلبية مقاعد جمل�ش 
النواب )395( املطلوبة لأجل ت�شكيل 
احلكومة، وهو ما يجعل البحث عن 

حلفاء خطوة ل حميد عنها.

ليبيا

زيارة ليفي تثري ردود فعل 
متفاوتة داخل م�شراتة وخارجها

ليفي  هرني  برنارد  و�شول  اأثار 
غري  زيارة  يف  م�رشاتة،  مدينة 
داخل  متفاوتة  فعل  ردود  معلنة، 
فبينما  وخارجها،  م�رشاتة  مدينة 
نفى عميد البلدية، م�شطفى كرواد، 
الفرن�شية  ال�شخ�شية  بزيارة  علمه 
ا لقاءه، طالب  املثرية للجدل راف�شً
ال�شعب«  »حراك  عن  �شادر  بيان 
مبدينة م�رشاتة املجل�ش الرئا�شي 
حلكومة الوفاق بتو�شيح ما ح�شل، 
الأعلى  املجل�ش  رئي�ش  ندد  فيما 
بالزيارة،  امل�رشي  خالد  للدولة، 

مطالبًا بالتحقيق.

على  متداول  جدول  ووفق 
الجتماعي  التوا�شل  �شفحات 
اليهودي  ليفي  زيارة  فاإن  الليبية، 
الأ�شل، الذي �شبق اأن اأثار اجلدل 
بعد اأن ظهر يف ليبيا بداية اأحداث 
جانب  اإىل  �شت�شمل   ،2011 فرباير 
وترهونة،  اخلم�ش  م�رشاتة، 
ويلتقي خاللها �شخ�شيات �شيا�شية 
م�رشاتة،  مدينة  من  وع�شكرية 
يف  اجلماعية  املقابر  على  ويطلع 
ترهونة، ثم يجري جولة يف مدينة 

لبدة الأثرية.

عميد بلدية م�ضراتة ينفي 
عله بالزيارة

بلدية  عميد  نفى  �شابق  وقت  ويف 
يف  كرواد،  م�شطفى  م�رشاتة، 
علمه  الو�شط«  »بوابة  مع  ات�شال 
بزيارة ليفي ول اجلهة الداعية ول 
الزيارة  ا�شمه يف جدول  و�شع  َمن 
�شمن الأ�شخا�ش الذين �شتلتقيهم 
يت�شَن  ومل  الفرن�شية،  ال�شخ�شية 
تعليق  على  الوزارة،  من  احل�شول 
حماولتها  رغم  الزيارة،  ب�شاأن 

الت�شال ببع�ش امل�شوؤولني فيها، 
يكون  »َمن  قائاًل:  كرواد  وت�شاءل 
يحملها  �شفة  واأي  ليفي،  برنارد 
يف هذه الزيارة؟«، م�شيَفا: »وملاذا 
لهذه  م�رشاتة  مدينة  تختار 

الزيارة؟«.

نفي م�ضت�ضار با�ضاغا

وزير  م�شت�شار  نفى  بدوره، 
عماد  الوفاق،  بحكومة  الداخلية 
دعوته  عن  تداولت  اأنباء  �شنب، 

اأو  م�رشاته  لزيارة  ليفي  برنارد 
التن�شيق معه، موؤكًدا اأن »َمن اأطلق 
ت�شويه  ي�شتهدف  الإ�شاعات  هذه 
�شمعته وت�شفية ح�شابات خا�شة«، 

ح�شب تعبريه.
وقال �شنب يف تغريدة على ح�شابه 
مبوقع التدوينات الق�شرية »تويرت«: 
»اأزيد على ا�شتغرابي حول بث هذه 
بحق  لنف�شه  حمتفًظا  الإ�شاعة، 
مالحقة مروجي ال�شائعة ق�شائًيّا.

تنديد ومطالبة بالتحقيق

املجل�ش  رئي�ش  عرب  جانبه،  من 
امل�رشي،  خالد  للدولة،  الأعلى 
عن ا�شتغرابه لل�شماح بدخول ليفي 
»اجلهات  مطالبًا  م�رشاتة،  مدينة 
الزيارة  ب�شبب  بالتحقيق  املعنية 

واجلهات الداعية لها«.
وقال امل�رشي على ح�شابيه مبوقعي 
و»تويرت«:»اأ�شتغرب  »في�شبوك« 
برنارد  املدعو  بدخول  ال�شماح 
ظل  يف  ال�شمود  مدينة  ليفي 
ملجرم  الداعم  الفرن�شي  املوقف 
اجلهات  واأطالب  حفرت،  احلرب 
الزيارة  ب�شبب  بالتحقيق  املعنية 

واجلهة الداعية لها«.
اإىل ذلك، اأبدى بيان �شادر عن ما 
ي�شمى بـ»حراك ال�شعب« يف مدينة 
التي  للزيارة  ا�شتغرابه  م�رشاتة 
و�شفها بـ»املجهولة« يف �شوء عدم 
اأعدها،  َمن  اأو  له  الداعي  معرفة 
طائرة  بهبوط  الإذن  اأعطى  وَمن 
البيان:  يف  وجاء  ودخولها؟  ليفي 
القرار  هذا  اتخذ  َمن  يعلم  »األ 
هذه  �شورة  ت�شويه  يف  �شاهم  اأنه 
فو�شوية،  ب�شور  وظاهرها  املدن 
واأر�شل ر�شالة ل�رشكاء عملية بركان 
الغ�شب داخلًيّا وخارجًيّا باأن ما هو 
موجود من اآليات واأحزاب ولوبيات 
هي  احلايل  امل�شهد  يف  متحكمة 
عليه«وطالب  املالم  بال�رشيك 
فائز  الرئا�شي  املجل�ش  رئي�ش 
فتحي  الداخلية  ووزير  ال�رشاج، 
ح�شل  ما  بـ»تو�شيح  با�شاغا، 

وت�شكيل جلنة حتقيق فوًرا«.
اأو  بيان  الآن  حتى  ي�شدر  ومل 
الوفاق،  حكومة  قبل  من  ت�رشيح 
واجلهة  الزيارة  ظروف  يو�شح 
رتبت  التي  واملهمة  لها،  الداعية 

من اأجلها.
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املخرج والناقد امل�سرحي الدكتور" حبيب بوخليفة" لـ"الو�سط"

علينا اإعادة النظر يف بع�ض 
التخ�ص�صات الفنية 

اأو�سح املخرج والناقد امل�سرحي حبيب بوخليفة ، فيما يخ�ض افتتاح بع�ض اجلامعات اجلزائرية 
اأق�سام درا�سة الفنون م�سرتكة مع الآداب ال�سعبية، اأنها مبادرة بالغة الأهمية و نثمنها و لكن 

لي�ض درا�سة كل الفنون مبا فيها مثال الإخراج اأو التمثيل اأو ال�سينوغرافيا، اأو الت�سوير، وبالتايل 
فبع�ض الخت�سا�سات ل ميكن للجامعة اأن تتحمل م�سوؤوليتها من حيث اجلودة و التحكم يف املواد 

التي يتحتم تطبيقها على اأر�ض امليدان. 

حكيم مالك

لبد من اللجوء اإىل تكوين 
اخت�سا�سني فنيني

م�رسحية  خمرج  قال  ال�سياق  ذات  ويف 
ليومية  ت�رسيح  يف  ال�سموط«  »حرب 
التي  تطرح  الإ�سكالية  »اأن  »الو�سط 
املجتمعات  جامعات  يف  الآن  حد  اإىل 
معاهد  هناك  جند  لذلك  املتقدمة. 
يف  اخت�سا�سيني  تكون  متخ�س�سة 
التمثيل  اأو  الإخراج  مثل  الفنون  بع�ض 
اأو  الكوريغرافيا  اأو  ال�سينوغرافيا  اأو 

املو�سيقى و تفرعاتها املختلفة.

على اجلامعة اجلزائرية اأن 
ت�ستفيد من التجربة الرو�سية 

حبيب  امل�رسحي  الناقد  وت�ساءل 
تناق�ض  اأن  يعقل  هل  بوخليفة  قائال: 
ر�سالة الدكتوراه يف الإخراج و �ساحبها 
مل يخرج و ل عمال فنيا واحدا يف املجال 
و مل ي�سعد يوما على اخل�سبة امل�رسحية 
خ�سو�سيات  اأ�سال  يكت�سف  مل  و 
الخت�سا�ض.  وقدم  ذات  املتحدث 
مثال عن رو�سيا يف درا�سة الخت�سا�ض 
يف الإخراج، حيث  ل ميكن الت�سجيل  يف 
املت�سابق  يعمل  ما  بعد  اإىل  الدكتوراه 
على الأقل خم�ض �سنوات يف م�رسح من 
اأو  خا�سا  كان  �سواء  الفيدرالية  م�سارح 
على  اأخرج  قد  يكون  اأن  وعليه  عموميا 
اأفالم   3 اأو  8 عرو�ض م�رسحية  يقل  ما 
ال�سينما  الأمر  يخ�ض  كان  اإذا  طويلة 
معروف  خمرج  ملخرج  م�ساعد  وعمل 
ينطبق  هذا  و  الفيدرالية.  م�ستوى  على 

على اأملانيا و الدول الإ�سكندنافية. 

خلط  يف املفاهيم التعليمية 
لالخت�سا�سات الفنية والبحث 

الأكادميي

حبيب  دعا  الأكادميي  و 
اجلزائرية  اإىل  اجلامعة  بوخليفة  من   
و  التاأطري  يف  الرفع  من  م�ستواها 
املمار�سة التطبيقية بعدما عجزت  على 
حتمل هذه امل�سوؤولية، موؤكدا اأن  هناك 
فيما  التعليمية  املفاهيم  يف  كبري  خلط 
البحث  و  املهنية  الفنية  الخت�سا�سات 
م�سريا  املجال،  نف�ض  يف  الأكادميي 
يف  ا�ستحدثت  الرو�سية  اجلامعات  اأن 
بداية ال�سبعينيات �سهادة ما بعد  التدرج 
ت�سمى: دكتوراه يف »املعرفة امل�رسحية 
تختلف  وهي  ال�سينمائية  اأو  الدرامية« 
لي�ض  الطالب  و  النقد،  اخت�سا�ض  عن 

اأو  الإخراج  يكون خمت�سا يف  اأن  جمربا 
املو�سيقى  اأو  التمثيل  اأو  ال�سينوغرافيا 
ظ  املعريف  م�ستواه  عن  وم�سوؤول 
يدر�ض  بل  بالخت�سا�ض،  اخلا�ض 
نظري  ب�سكل  الخت�سا�سات  هذه  كل 
ف�ساءات  مع  الوثيق  بالرتباط  منهجي 
كل  م�ستوى  على  املتعددة  الخت�سا�ض 
نحمله  اأن  بال�رسورة  لي�ض  رو�سيا.  مدن 
اإن  و  املجال.  يف  املخت�ض  م�سوؤولية 
واحدة  ممار�سة  يف  يتجه  اأن  ا�ستطاع 
اختياره  فهذا  الخت�سا�سات  هذه  من 
اخلا�ض و قناعته ال�سخ�سية بقدراته يف 

املمار�سة اأو البحث.

احلامل  ل�سهادة اللي�سان�ض يف 
التمثيل ميتلك الأولوية

كما اأكد  ذات املتحدث  اأن هناك  بع�ض 

�سهادة  على  حت�سلوا  الطالب 
اللي�سان�ض  يف التمثيل اأو التقاط ال�سورة 
فنون  ملهن  العايل  باملعهد  الرتكيب  اأو 
العر�ض و ال�سمعي الب�رسي و �سجلوا يف 
عرب  الفنون  اأق�سام  بع�ض  يف  الدكتوراه 
احلال  فبطبيعة  اجلمهورية،  جامعات 
الأدب  در�ض  الذي  من  اأح�سن  �سيكون 
اخت�سا�ض  يف  الآخر  هو  �سجل  و  فقط 

اإخراج . 
م�ستوى الدكتوراه يف الإخراج 

يحتاج لتاأطري جاد

بخ�سو�ض  م�ستوى  بوخليفة  وقال 
الدكتوراه يف الإخراج اأنه   يتطلب حجم 
�ساعي تطبيقي وا�سع وتاأطري جاد بجميع 
و  الإخراج  عملية  و�سائل  و  م�ستلزمات 
اإل �ست�سبح ال�سهادة ل قيمة لها يف واقع 

الأمر و املمار�سة والبحث.

حاورها:اأح�سن مرزوق

نف�سك  قدمي  اأول    
للقراء ؟

ا�سمي زوهرة لغة من مواليد �سنة 
1987 مبنطقة اث جناد ولية تيزي 
 2 ما�سرت  ب�سهادة  ،متخرجة  وزو 
يف الأدب والثقافة الأمازيغية من 
وزو  بتيزي  جامعة مولود معمري 
الأمازيغية  اللغة  اأ�ستاذة  ا�ستغل 
باملدر�سة العليا لتكوين الأ�ساتذة 
يف بوزريعة ولدي �سهادة يف جمال 
ال�سحافة املكتوبة و كاتبة ق�س�ض 

وروايات .

ق�ستك  بداأت  كيف    
مع الكتابة؟

حيث  حميمية  الكتابة  مع  ق�ستي 
اأخرب�ض بحرويف  بداأت حني كنت 
واأنا يف �سنواتي الأوىل باملدر�سة 
نف�سي  وجدت  الزمن  مرور  ومع 
يف  وافكاري  هواج�سي  اأج�سد 
ق�سرية  وق�س�ض  خواطر  �ساكلة 
عامل  يف  الولوج  بداأت  هنا  ومن 

احلرف و�سغف معانقة القلم .

   ملن كنت تقرئني من 
الكتاب الذين تاأثرت بهم؟

قراءات متنوعة منهم حممد ديب 
كودا�ض  ،ليندة  معمري  مولود   ،

واألبري كامو ومولود  ،اأعمر مزداد 
فرعون وغريهم من الذين ا�ستمتع 

حني اأعانق حروفهم .

اأول  موؤخرا  اأ�سدرت   
عمل روائي ماهو حمتواه؟

 »Tameddit n wass« رواية 
دار  اأيام عن  منذ  النور  راأت  التي 
ن�رس اإمرو بذراع بن خدة تعالج يف 
م�سمونها عادات وتقاليد منطقة 
 1920 الفرتة  بني  ما  القبائل 
املراأة  معاناة  غرار  على  و1970 
والغربة و احلب و�ستى املوا�سيع 
ج�سدتها  التي  الجتماعية 
�سخ�سيات ت�سعذيث ومنحد اأكلي 
حت�سى  اأن  اأرجو  روائية  بطريقة 

باإعجاب القراء .

اأحداث  تناولت  كيف   
هذه الفرتة رغم �سغر �سنك 

؟
ما  نهل  على  داأبت  �سغري  منذ 
ق�س�ض  من  ال�سن  كبار  يرويه 
واأحداث واأعترب نف�سي حمظوظة 
بهذه  ف�سويل  اأ�سبعت  كون جدتي 
الأحداث التي ر�سخت يف ذاكرتي 
بطريقتي  �سياغتها  وحاولت 
ننف�ض  اأن  جدا  وجميل  اخلا�سة 
املتجذرة  تقاليدنا  عن  الغبار 
عليها  لنحافظ  التاريخ  عمق  يف 

ونرتك ما ل يليق ح�سب راأيي.

ماهو  راأيك  ح�سب  الأمازيغي    الأدب  واقع 
حاليا؟

خالل  �سهد  الأمازيغي  الأدب 
من  اإزدهارا  الأخرية  ال�سنوات 
باأ�سماء  الأنتاج  غزارة  خالل 
ال�سعر  اأو  الرواية  �سواء يف  لمعة 
واأنا متفائلة جدا يف هذا اجلانب 
حتتاج  ل  �سبانية  طاقات  بوجود 

�سوى الدعم والت�سجيع .

للقراء  اأخرية  كلمة   
واجلريدة ؟

على  الو�سط  جريدة  اأ�سكر  اأول 
كما  عملي  نحو  الطيبة  التفاتتها 
اأن تنال روايتي الرواج بني  اأمتنى 
والإبداع  هنا  فاأنا  والنقاد  القراء 
وب�سم ا�سمي باأحرف من ذهب يف 

الأدب الأمازيغي ..حتياتي لكم

�سيفتنا يف هذا العدد ا�سمها »زوهرة لغة« كاتبة �ساعدة يف الأدب الأمازيغي حيث �سنعت 
احلدث موؤخرا باإ�سدارها اأول عمل روائي لها بعنوان »Tameddit n wass« اأي »اأم�سية 

اليوم« والذي تناولت فيه خمتلف التقاليد والعادات العريقة التي ميزت منطقة القبائل 
،كما ك�سفت ابنة جرجرة خالل درد�ستها مع يومية »الو�سط«ق�ستها مع الكتابة وطموحاتها 

يف امل�ساهمة يف تطوير الأدب الأمازيغي من خالل ب�سم ا�سمها باأحرف من ذهب ..

الكاتبة ال�ساعدة »زوهرة لغة« يف حوار لـ"الو�سط":

  اأ�صعى لب�صم ا�صمي باأحرف ذهبية يف الأدب الأمازيغي

الو�سط:2020/07/27الو�سط:2020/07/27

جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية ورقلة

دائرة احلجرية 
بلدية احلجرية

الرقم : 006 /2020

و�سل ت�سجيل للت�سريح بتجديد 
جمعية حملية

 1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12  : رقم  القانون  مبقت�سى 
املوافق ل 12 يناير 1012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم 
اجلمعية  بتجديد  الت�رسيح  و�سل  ت�سليم   :  2020/07/02  :

املحلية ذات الطابع الجتماعي امل�سماة : 
اجلمعية : جمعية حي 16 اأفريل باحلجرية 

• افريل باحلجرية  الكائن مقرها : حي 16	
•لرئي�ض اجلمعية ال�سيد : بالطيب اأ�سامة  	

• بورقلة تاريخ و مكان امليالد : 1988/11/08	
• افريل احلجرية  العنوان : حي 16	

مالحظة : التاأ�سي�ض القانوين للجمعية يتم بعد القيام الجباري 
يومية  جريدة  يف  اجلمعية  نفقات  على  ال�سهار  ب�سكليات 
اإعالمية واحدة ذات توزيع وطني وفقا لأحكام 18 الفقرة 02 

من القانون ال�سالف الذكر.

جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية ورقلة
دائرة ورقلة 

بلدية الروي�سات
الرقم : 10 /2020

و�سل ت�سجيل للت�سريح بتاأ�سي�ض 
جمعية حملية

مبقت�سى القانون رقم : 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق 
ل 12 يناير 1012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 2020/07/19 
: ت�سليم و�سل الت�رسيح بتاأ�سي�ض اجلمعية املحلية ذات الطابع : 

حملي امل�سماة : 
جمعية امللكة بلقي�ض اخلريية لالأ�سرة و املجتمع 

لبلدية الروي�سات 
•الكائن مقرها : حي احلدب الروي�سات  	
•لرئي�ض اجلمعية ال�سيد : طيبي خ�رسة  	

• ب عني البي�ساء ورقلة  تاريخ و مكان امليالد : 1995/05/10	
•العنوان : حي احلدب الروي�سات  	

الجباري  القيام  بعد  يتم  للجمعية  القانوين  التاأ�سي�ض   : مالحظة 
ب�سكليات ال�سهار على نفقات اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية 
واحدة ذات توزيع وطني وفقا لأحكام 18 الفقرة 02 من القانون 

ال�سالف الذكر.

الو�سط:2020/07/27

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

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

حي 100 م�سكن عمارة �ض 11 ال�سراقة 
الهاتف 0551.19.61.45 

حم�صر تبليغ ر�صمي حلكم عن طريق الن�صر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن ال�ستاذة معزوز نبيلة حم�رسة ق�سائية معتمدة لدى جمل�ض ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبها ب حي 100 م�سكن عمارة �ض 11 
ال�رساقة 

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�ض حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2020/07/12 فهر�ض رقم 2323/20 املت�سمن الذن بن�رس تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية 
وطنية طبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون الن�رس على نفقة الطالب 

لفائدة:ال�رسكة ذات امل�سوؤولية املحدودة للعمران و الري وال�سغال العمومية امل�سماة 
 SARL B.H.T.P.E ممثلة مب�سريها

الكائن مقرها ب:حي 385 م�سكن عمارة 11 حمل رقم :09 ج�رس ق�سنطينة -اجلزائر 
اجلاعلة موطنها املختار مكتب حماميها ال�ستاذ/زروقي �رسيف و الكائن مقره ب�سارع زيدان اعمر عمارة دريج الطابق رقم 03 تيزي وزو 

بناءا على امر الداء ال�سادر عن رئي�ض حمكمة ال�رساقة بتاريخ 01/06/2020 رقم الرتتيب 01595/20 
بلغنا عن طريق الن�سر 

ال�رسكة ذات ال�سخ�ض الوحيد وذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة )روزا للرتقية العقارية(
 EURL ROSA IMMOBILIER ممثلة  مب�سريها 

الكائن مقرها ب:�سارع بوجمعة متيم رقم 78 الدرارية 
املح�سرة الق�سائية بن�رس م�سمون امر الداء ال�سادر عن رئي�ض حمكمة ال�رساقة بتاريخ 01/06/2020 رقم الرتتيب 20/01595

اإ�صهار
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قا�سيا  و  كان طويال   ، ال�سيا�سي  الدر�س 
م�ساولة  بني  �سنة  �ستني  من  لأكرث  امتد 
بني   ، ا�ستبدادين  منا�زشة  و   ، نظامني 
تهجري و نفي و �سجن ، واأحكام بالإعدام 
، م�سرية �سيا�سية قا�سية م�سجرة بجراح 
الديكتاتورية ، ا�ستاأنفت �سنة 2011 ب�سكل 
يف  الأ�سوات  اأغلبية  فح�سدت   ، قانوين 
�سكلت  و   ، وتراأ�سته  تاأ�سي�سي  جمل�س 
حكومة ترويكا وتراأ�ستها مبنا�سل ق�سى 
16 �سنة يف زنزانة انفرادية ، و هند�ست 
 ، وجنحت  �سيا�سي  وجزر  مبد  د�ستورا 
بربنامج  ت�رشيعية  انتخابات  دخلت  و 
نقطة   364 ت�سمن  ال�سعب  اإجماع  حاز 
خل�ست فيه هموم املواطن فنالت اأغلبية 

الأ�سوات و تراأ�ست الربملان .
من طرف   مهددة  اليوم  هي  ؟  فمن هي 
خلف  املتمرت�س  ال�سابق  النظام  بقايا 
ممن   ، جديدة  جمهرية  اأحزاب  اأ�سماء 
�سيا�سي  جناح  على  اللتفاف  يحاولون 
عن  املعربة  ال�سناديق  رحم  من  خرج 

الإرادة ال�سعبية . 
العائالت  طرف  من  مهددة  اليوم  هي 
املافيوزية التي ت�سكلت يف زمن بن علي 
و التي �سطت على ال�رشكات الكربى ، و 

على ال�ستثمارات احل�سا�سة . 
جتلببوا  من  بع�س  من  مهددة  اليوم  هي 
على  �سطوا  ممن  املحاماة  بعباءة 
اخت�سا�س النيابة العامة و راحوا يوزعون 

التهامات ميينا و �سمال .
را�سد  برئا�سة  النه�سة  حركة  هي 
وثيقة  حترير  اأثناء  دافع  الذي  الغنو�سي 
لف�سح   ، الربملاين  النظام  على  الد�ستور 
خالل  من  ال�سعب  �سلطة  اأمام  املجال 
ممثليه ، وغلق الباب اأمام امل�ستبد الذي 
فاأ�سبح  الرئا�سي  النظام  رحم  من  ولد 
من خالل �سالحياته الرئا�سية غول اأكل 

اجلميع . 
نظام  فخ  يف  الغنو�سي  ي�سقط  فهل 
برملاين اأنتج اجلميلة عبري هو من دافع 

عليها و عليه ؟   

مب�صاركة 71 م�صورا من
 29 والية

انطالق �ضالون افرتا�ضي 
لل�ضورة الفوتوغرافية 

بالبويرة
زعموم"  "علي  الثقافة  بدار  اأم�س  انطلقت 
الوطني  ال�سالون  فعاليات  البويرة  مبدينة 
مب�ساركة  الفوتوغرافية  لل�سورة  الفرتا�سي 
برنامج  ويت�سمن   ، 71 م�سورا من 29 ولية 
عدة  اأيام   3 �ستدوم  التي  التظاهرة  هذه 
الثقافة  دار  �سفحة  عرب  �ستبث  ن�ساطات 
دار  مديرة  ت�رشيح  ح�سب  الفاي�سبوك  على 
ليومية"  �رشبي"  "�سليحة  ال�سيدة  الثقافة 
الفوتوغرافية  ال�سور  الو�سط" منها معر�س 
ل�سهادات  فيديو  وبث  بامل�ساركني  اخلا�سة 
حية حول حياة امل�سور الراحل "معزوز عبد 
افرتا�سية  ور�سة  تنظيم  جانب  اإىل  العزيز" 
ولية  من  يا�سني  حمودي  امل�سور  ين�سطها 
بجاية بعنوان "ال�سورة البانورامية" و ور�سة 
حملول  امل�سور  للفنان  افرتا�سية  تكوينية 
الت�سوير  "تقنيات  مو�سوع  حول  يا�سني 
والفيديو بالهاتف الذكي " وتختتم التظاهرة 
من  امل�سابقة  يف  الفائزة  الأ�سماء  پاإعالن 
طرف جلنة التحكيم و الذين �سيتم تكرميهم 

يف ذكرى عيد 20 اأوت القادم .
اأح�صن مرزوق

منها 49 حريف و14 حادث مرور

 مديرية الغابات 
ت�ضجل 520 تدخال 

ك�سفت م�سالح احلماية املدنية لولية �سيدي 
بلعبا�س  اأن م�ساحلها قد �سجلت520  تدخال 
تدخال   399 منها  املا�سي   الأ�سبوع  خالل 
يخ�س الإ�سعاف و الإجالء ، حيث مت اإ�سعاف 
من خاللها :335 �سخ�س يف حني مت  ت�سجيل 
�سخ�س  وفاة  عن  اأ�سفرت  مرور  14 حادث 
اأما  خمتلفة،  بجروح  اإ�سابة  20�سخ�س   و 
خمتلف  عرب  تدخل   49 بلغت  احلرائق فقد 
اأغلبها  اأما  لغابتني  حريقني  احلرائق  منها 
فتخ�س حرائق اأع�ساب ياب�سة و يف العمليات 
عملية  خ�ست   58 ت�سجيل  املختلفة مت 
اإىل  اإ�سافة  التوعية  و  التح�سي�س  عمليات 

الأجهزة الأمنية
م بن ترار

قلم جاف

اجلميلة و ال�ضيخ 
الوليد فرج

روخ" .." اللطيف  "عبد  يودع  املحلي  "االإعالم 

امل�ضرف الإعالمي على موقع "م�ضتغامن اليوم" يف ذمة اهلل
يف العقد الثالث من العمر رحل ال�صاب املتاألق امل�صرف 

االإعالمي على موقع " م�صتغامن اليوم " روخ عبد 
اللطيف الذي يعترب من خرية ال�صباب االإعالمي 
املوهوب يف والية م�صتغامن والذي عرف باأخالقه 

وتوا�صعه وكفائتة يف اإدارة املواقع وال�صفحات 
االإعالمية عرب مواقع التوا�صل االجتماعي

حممد مرواين

الذي  الطموح  ال�ساب  ورحل  هذا 
املن�سورات  لطبع  موؤ�س�سة  يدير  كان 
العالنية فجاءة بعد اأن زاراه العديد 
الباحثني  والأ�ساتذة  الأ�سدقاء  من 
الذين يعرفونه يف اليوم الذي تويف فيه 
مفاجئة  �سحية  بوعكة  اإ�سابته  بعد 
اأين  امل�ست�سفى  اإىل  اإثرها  على  نقل 
هذا  هناك  الأخرية  اأنفا�سه  لفظ 
عبد  روخ   " اجلامعي  ال�ساب  وتدرج 
اللطيف " يف م�سار الدرا�سة اجلامعية 

اإذ يعترب من طلبة ق�سم علوم الإعالم 
ومن  م�ستغامن  جلامعة  والت�سال 
دفعاتهم  يف  املتفوقني  الطلبة  خرية 
كما عرف عنه ن�ساطه الهام واملكثف 
يف مواقع التوا�سل الجتماعي فكان 
يدير ل�سنوات موقع " م�ستغامن اليوم 
حمليا  اإخباريا  موقعا  كان  الذي   "
دعم  يف  الراحل  �ساهم  كما  بامتياز 
الأكادميية  امللتقيات  من  الع�رشات 
باجلامعة متطوعا وعرف عنه ميوله 
املوؤطر  الإعالمي  للعمل  الدائم 
املمار�سات  لكل  ال�سديد  وانتقاده 

الإعالمي هذا وترك  للعمل  املميعة 
رحيل ال�ساب اجلامعي الطموح " روخ 
اأو�ساط  بالغا يف  " اأثرا  اللطيف  عبد 
�سدمتهم  الذين  واأ�سدقائه  حمبيه 
ال�سديد  حزنهم  عن  وعربوا  الوفاة 
عرب من�سات التوا�سل الجتماعي اإذ 
اجمع الكثري ممن عرف الراحل على 

ح�سن اأخالقه العالية وهمته يف العمل 
اذ كان وحيدا يف  والن�ساط امل�ستمر 
اإدارة حمله ال�سغري الذي كان يقتات 
منه وعرف عنه دعمه لكل ما تطوعي 
التي  م�ستغامن  ولية  يف  وجمعوي 
ودعت احد خري �سبابها اجلامعي يف 

الت�سال والإعالم.

املجلة اجلزائرية لل�صياحة و ال�صفر العدد 4
جامعة البويرة

الدكتور فاحت مزاري اأول بروفي�ضور يف الريا�ضة 
مت موؤخرا ترقية الدكتور فاحت مزاري 
الن�ساطات  تقنيات  معهد  مدير 
البويرة  بجامعة  والريا�سية  البدنية 
العايل  التعليم  اأ�ستاذة  رتبة  اإىل 
الأول  بذلك  ويعترب  "بروفي�سور" 
من يتح�سل على هذا ال�رشف بهذه 
الثانية يف  الرتبة  وجاء يف  اجلامعة 
ترتيب الرتقيات يف ذات التخ�س�س 
وح�سب   ، الوطني  امل�ستوى  على 
"فاحت  الدكتور  اجلميع ميثل  �سهادة 
مزاري" كفاءة علمية �سابة يف جمال 
يف  الريا�سي  التدريب  وتخ�س�س 
بف�سل  ا�ستطاع  البويرة،  جامعة 
قدراته العلمية ون�ساطاته امليدانية، 
من  الع�رشات  تنظيم  خالل  من 
امللتقيات العلمية الوطنية والدولية 

رواجا  لقيت  والتي  البويرة  بجامعة 
مبعهد  والرتقاء  وا�سعا  وجناحا 
بالبويرة  والريا�سية  البدنية  الرتبية 
الوطنية  املعاهد  م�ساف  اإىل 
الطاقم  خالل  من  وذلك  والدولية، 
البيداغوجي والإداري ال�ساب الذي 
مزاري  الدكتور  ويعد  عليه،  ي�رشف 
من الأوائل من جيله الذين حت�سلوا 
على �سهادة الدكتوراه وكذا الرتقية 
العايل  التعليم  اأ�ستاذ  بدرجة  رتبة 
م�ست�سار  اأي�سا  هو  و  بروفي�سور، 
ريا�سية  هيئات  لعدة  دويل  وخبري 
و�سبانية دولية ووطنية، كما ي�رشف 
تخرج  مذكرات  على  �سنة  كل 
واملا�سرت،  اللي�سان�س  يف  الطلبة 
وكذا على ر�سائل دكتوراه، واإبرام 

اتفاقيات ثنائية اجلماعية مع عدة 
عربية  ودولية  وطنية  جامعات 
اأوروبية.و اجلدير بالإ�سارة حظي 
بالتكرمي  مزاري"  "فاحت  الدكتور 
من عدة جهات نظري هذا الجناز 
امل�رشف على غرار مدير جامعة 
البويرة وا�ستقباله من طرف مدير 
بيطاط"  "رابح  الريا�سي  املركب 
اأكد  الذي  همال"  "ح�سني  ال�سيد 
اأن حتوز على  فخر لولية البويرة 
و�سنعمل  النوع  هذا  من  كفاءة 
وعلمه  خربته  من  لال�ستفادة  معا 
حمليا  الريا�سة  بقطاع  للنهو�س 
لهذا  املحب  ال�سباب  وم�ساعدة 

املجال .
اأح�صن مرزوق

عديدةعن  علمية   جهات  حثت 
الطريقة ال�سحيحة لتطهري الكمامة 
مرة  لأول  ارتدائها  قبل  القما�سية 
يف  امل�رشية  ال�سحة  وزارة  وقالت 
الكمامة  ارتداء  قبل  اإنه  من�سورها 
القما�سية لأول مرة يجب غ�سلها يف 
درجة   70 عن  تقل  ل  حرارة  درجة 

مئوية ملدة ل تقل عن ن�سف �ساعة 
الكمامة  جتفيف  الوزارة  ون�سحت 
غ�سلها،  عقب  ال�سم�س  اأ�سعة  حتت 
املركز  وكان  بكيها.  القيام  ثم  ومن 
الأمريكي ملكافحة الأوبئة والوقاية 
املا�سي،  مايو  يف  اأ�سدر  قد  منه، 
الكمامات  اأنواع  ب�ساأن  تو�سيات 

كورونا  فريو�س  من  الوقاية  وطرق 
امل�ستجد "كوفيد-19"و�سدد املركز 
ا�ستخدام  اأهمية  على  الأمريكي 
بفريو�س  الإ�سابة  لتجنب  الكمامات 
يقلل  ا�ستخدامها  واأن  كورونا، 
انت�سار املر�س، مع �رشورة اللتزام 

ب�سيا�سة التباعد الجتماعي.

قبل ارتدائها الأول مرة

كيفيةتطّهري الكمامة القما�ضية ؟

الناطق  الت�سال،  وزير  تقدم 
بلحيمر،  عمار  للحكومة،  الر�سمي 
لعائلة  اخلال�سة  بتعازيه  اأم�س، 
"قدور ريان"،  املجاهد والإعالمي 
ال�سبت،  اأم�سية  املنية  وافته  الذي 

عن عمر ناهز 85 �سنة.
عرب  بلحيمر،  تعزية  ن�س  يف  وجاء 
على  للوزارة،  الر�سمية  ال�سفحة 
يعّد  الفقيد  باأن  "الفاي�سبوك"، 
اأحد موؤ�ّس�سي اإذاعة �سوت اجلزائر 
ال�رشية  "الإذاعة  املكافحة،  احلرة 
 16 يف  تاأ�س�ست  التي  اجلزائرية" 
اأفنى  اأنه  م�سريا   ،1956 دي�سمرب 
التحق  اأين  للوطن،  خدمة  حياته 
املباركة  التحريرية  الثورة  ب�سفوف 

م�ساره  وا�ستكمل  اندلعها،  منذ 
املهني يف قطاع الإعالم بتقلّده عّدة 
م�سوؤوليات حتى تقاعده، م�سيفا باأن 
الفقيد يعّد مرجعا يف عديد البحوث 
التاريخية،  والأكادميية  العلمية 
ومرحلة  ال�ستعمار  بفرتة  املتعلقة 
يف  �ساهم  كما  ال�ستقالل،  بعد  ما 
تاأطري الكوادر الإعالمية يف الإذاعة 
اجلزائرية، مقدما باملنا�سبة تعازيه 
يف  كافة  الإعالمية  لأ�رشة  احلارة 
هذا امل�ساب اجللل، �سائال املوىل 
رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  وجل  عّز 
جميل  وذويه  اأهله  ويلهم  ور�سوانه، 

ال�سرب وال�سلوان.
مرمي خمي�صة

ح�سة  اأم�س،  ورقلة،  ولية  ا�ستلمت 
مببادرة  الطبية،  امل�ساعدات  من 
وذلك  �سوناطراك-اإيني،  جممع  من 
الوطنية،  الت�سامنية  اجلهود  �سمن 
تف�سي فريو�س  اإىل مكافحة  الرامية 

كورونا.
وح�سب بيان للولية، فاإنه يتوخى من 
هذه العملية الت�سامنية، التي ج�سدت 
بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة وال�سكان 
ت�سمل  التي  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح 
اأجهزة طبية وو�سائل الوقاية، تعزيز 
خدمات التكفل ال�سحي على م�ستوى 
ال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سات 

بالولية.
الولية،  وايل  اأكد  وباملنا�سبة، 
ت�رشيح  يف  بو�ستة،  ال�سديق  اأبوكر 
تربز  العملية  اأن هذه  ال�سحافة،  اإىل 

هذا  لدى  والت�سامن  املبادرة  روح 
امل�ساهمة  يف  البرتويل،  املجمع 
هذه  لتجاوز  الوطنية  اجلهود  �سمن 
الأزمة ال�سحية، م�سيفا اأن م�ساحله 
ماليا  غالفا  موؤخرا  خ�س�ست  قد 
من  دج  مليون   100 بقيمة  اإجماليا 
ميزانية الولية، لتمويل عدة عمليات 
و�سائل  باقتناء  باخل�سو�س  تتعلق 
حني  يف  لالإنعا�س،  طبية  واأجهزة 
جيدا  انطباعا  املبادرة  هذه  لقيت 
الذين  امل�ست�سفيات،  م�سوؤويل  لدى 
لهذه  امتنانهم  عن  بدورهم  عربوا 
قام  التي  بالثناء  اجلديرة  العملية 
بغية  �سوناطراك-اإيني،  جممع  بها 
امل�ساهمة يف حت�سني ظروف التكفل 

ال�سحي باملواطنني.
خمي�صة مرمي

بلحيمر يعزي االأ�صرة االإعالمية 

وفاة املجاهد والإعالمي
 "قدور ريان"

ورقلة 

ت�ضلم م�ضاعدات طبية من جممع 
�ضوناطراك- اإيني

اآهات مواطن
يف هذه الظروف ال�سعبة ا�ستطاع املواطن الب�سيط 
اأو املعوز اأن يقنع اأفراد عائلته بال�ستغناء عن النحر 
التي هي �سنة موؤكدة ملن ا�ستطاع اإليها �سبيال و هدا 
بعد جهد جهيد غري اأن الذي اأثقل كاهله هذه الأيام 
هب لبا�س العيد الأطفال الذين ل يعرتفون ل بال�سنة 
ول باجلائحة حيث اأ�سبح املواطن يهرب من نار يف 
الذي  التاجر  اأخيه  منها من  اأخرى ل مفر  نار  قادم 
عز  اهلل  اأن  مع  �سفقة  ل  و  رحمة  بال  امل�سطر  يبتز 
ال�سدقة  لتكون  بالع�رش يف احلجة  اأو�سانا  و جل قد 
اأق�سم بعده  اأن  الرفق الرحمة و املودة اإىل اأن و�سل 
املثل  طبق  و  التاجر  �سيدي  فمهال  الع�رش  الليايل 
ال�سعبي املتداول بني اجلزائريني   اللي حاب  يربح 
العام طويل..  عيدكم مبارك و كل عام و اأنتم بخري.

تعزية
ببالغ احلزن والأ�سى تلقى م�سوؤول املكتب اجلهوي 
باحلاج  اأحمد  ال�سحفي  باجلنوب  الو�سط  جلريدة 
النائب  و  املجاهد  اهلل  باإذن  املغفورله  وفاة  نباأ 
احلاج  مترنا�ست  ولية  اأعيان  اأحد  و  الربملاين 
اجللل  امل�ساب  هذا  اثر  وعلى   ، قمامة  حممود 
خا�سة  الفاقدة  لعائلة  القلبية  بالتعازي  اأتقدم 
ول�سكان ولية مترنا�ست ، راجيا من املوىل العلي 
القدير اأن يتغمده برحمته الوا�سعة و اأن يلهم ذويه 

ال�سرب وال�سلوان .
اإن هلل و اإنا اليه راجعون



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 
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